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NOTA PRÉVIA  
 

O Percurso Teórico de Mário Dionísio em «A Paleta e o Mundo» constitui uma 

modesta contribuição para dar a conhecer aquele que foi considerado um dos ensaios 

mais importantes que se escreveu em língua portuguesa no âmbito da história da pintura 

moderna do século XX: A Paleta e o Mundo de Mário Dionísio.  

Como é que ‘este homem’, vivendo sob um regime político tão agressivo e 

repressivo como foi o salazarista, conseguiu escrever esta obra? Como é que num tempo 

tão ‘obscuro’ e triste como esse se contornavam as limitações que existiam nos modos 

de expressão? Como é que se escreve sobre criação estética, realismo e, essencialmente, 

sobre a função social da arte em cerca de 1000 páginas, num tempo em que a palavra 

“liberdade” só podia ser pensada, em que o fechamento de Portugal ao mundo era total? 

Que sonho é este, que leva um homem a escrever uma obra destas sob tal condição? – 

Estas foram algumas das questões, que, em conjunto com a paixão que tenho pela arte e 

o respeito e admiração que tenho pelos ‘homens deste tempo’, me ‘aguçaram a 

curiosidade’ e me levaram à leitura e posterior ‘aventura’: a realização duma análise à 

obra A Paleta e o Mundo.   

Esta dissertação significou um mergulho quase total nos meandros da produção 

literária de Mário Dionísio na área da crítica e da história da arte moderna. Escrevo 

“quase total” porque, embora tenha analisado inúmeros artigos, outros ensaios, 

prefácios e outras publicações de sua autoria e de outros autores, tenho plena 

consciência de que muito fica por ‘explorar’. Isto tendo em conta não só A Paleta e o 

Mundo, como também porque o seu autor, para além de ensaísta, de crítico e historiador 

de arte, foi também poeta, ficcionista, romancista, professor e pintor – tudo áreas que 

aqui não analisamos.  

Por fim, não quero deixar de salientar que, para mim, esta dissertação constituiu 

uma inegável dupla mais-valia: primeiro, porque tive o prazer de analisar e confirmar a 

magnitude de A Paleta e o Mundo; e segundo, porque esta análise me permitiu reflectir 

e solidificar todo o conhecimento adquirido, sobre o fascinante mundo da teoria e da 

história da arte moderna e contemporânea, ao longo da licenciatura e do mestrado.  

 
Este trabalho representou um ano e meio de investigação, ao longo do qual 

contei com todo o apoio da Professora Doutora Maria da Graça Briz, que enquanto 

minha orientadora sempre se disponibilizou para qualquer esclarecimento e à qual quero 
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O PERCURSO TEÓRICO DE MÁRIO DIONÍSIO EM “A PALETA E O MUNDO” 
 

de 
 

Maria Inês Caneiras de Carvalho Dourado 
 

 
 
RESUMO: Considerado o maior teorizador do Neo-Realismo português, Mário 
Dionísio é o autor do objecto deste estudo: A Paleta e o Mundo. Escrito entre 1952-
1962, este ensaio é considerado a sua opus magna – uma profunda e extensa análise, que 
pode ser lida na dupla literatura/pintura e onde o autor concretiza uma interpretação 
teórico-estética e histórica sobre a pintura moderna. Trata-se do primeiro ensaio de 
leitura global, que se escreveu em Portugal no âmbito da pintura moderna. Em 1963 
mereceu, por unanimidade, o Grande Prémio de Ensaio da Sociedade Portuguesa de 
Escritores. 

Neste estudo monográfico, procuramos esclarecer e analisar os mecanismos 
teóricos, que fundamentam as opções tomadas pelo autor em A Paleta e o Mundo no que 
se refere à criação estética, função social da arte e realismo.  

No Capítulo I, intitulado “Neo-Realismos, As Vozes da Oposição”, traçamos o 
panorama contextual, definimos o conceito de “neo-realismo” na perspectiva de Mário 
Dionísio, assinalamos as propostas do realismo, as polémicas subsequentes e 
sistematizamos as teses básicas do pensamento de Mário Dionísio. 

Os Capítulos II e II, com os títulos, respectivamente, “A Paleta e o Mundo: À 
Procura dum Novo Realismo” e “A Paleta e o Mundo e a Teoria da Inseparabilidade”, 
são dedicados à análise do ensaio.  

No Capítulo II, no sentido de saber o percurso seguido pelo autor na procura do 
novo realismo, analisamos as relações que criou entre a arte, o público, a ciência, a 
sociedade e os artistas, interligando-as ao desenvolvimento histórico. Este estudo é 
desenvolvido tendo sempre em conta as duas grandes questões de fundo, que subjazem 
ao longo de todo o ensaio: a recepção da arte e os modos de representação da realidade. 

No Capítulo III, analisamos a questão teórica que fundamenta não só A Paleta e 
o Mundo, como toda a teoria estética de Mário Dionísio: a inseparabilidade do conteúdo 
e da forma – um estudo que propomos como uma “Teoria da Inseparabilidade”. 

Por fim, apresentamos algumas considerações e reflexões finais, que 
considerámos mais relevantes. 
 
Palavras-Chave: arte, Neo-Realismo, Mário Dionísio, função social da arte, 
formalismo, realismo, realidade, inseparabilidade, conteúdo, forma, pluralidade estética 
 
 
 
ABSTRACT: Considered the greatest theorist of Portuguese Neo-Realism, Mário 
Dionísio is the author of this study’s subject: A Paleta e o Mundo. Written between 
1952-1962, this essay is considered Mário Dionísio’s opus magna – a deep and 
extensive analysis, which can be read as a duplicity literature/painting and where the 
author gives a theoretical-aesthetics and historical interpretation about modern painting. 
A Paleta e o Mundo is the first global reading essay wrote in Portugal in the context of 
modern painting. In 1963 it was awarded, unanimously, the Essay Great Prize of the 
Portuguese Writers Society. 
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In this monographic study, we seek to clarify and analyze the theoretical mechanisms 
that underlie the aesthetics options taken by the author in A Paleta e o Mundo regarding 
the aesthetic creation, social function of art and realism.  

In The Chapter I, entitled "Neo-Realism, the Voices of Opposition", we draw the 
contextual panorama, we define the concept of "neorealism" in the Mário Dionísio’s 
perspective, we analyze realism’s proposals and its subsequent controversies. We also 
systematize the basic theses of Mário Dionisio’s thought. 

In the Chapters II and III, with the respectively titles, "A Paleta e o Mundo: 
Looking for a New Realism" and “A Paleta e o Mundo and the Theory of 
Inseparability", are dedicated to the analysis of the essay.  
In the Chapter II, in order to know the ways followed by the author in search of new 
realism, we analyze the relationships created between art, public, science, society and 
artists, linking them to an historical development. This study is developed taking into 
account the two major substantive issues which underlie throughout A Paleta e o 
Mundo: the reception of art and the modes of reality representation. 

In the Chapter III, we analyze the theoretical question that justifies A Paleta e o 
Mundo and all Mário Dionísio’s aesthetic theory: the inseparability of content and form 
– a study that we propose as a "Theory of Inseparability". 

Finally, we present some final reflections and considerations, which we consider 
most relevant. 
 
Keywords: art, neo-realism, Mário Dionísio, social function of art, formalism, realism, 
reality, inseparability, content, form, aesthetic plurality.
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

UM CÉLEBRE NEGOCIANTE de quadros que Cézanne retratou conta nas suas memórias que, por 

volta da centésima pose, o grande solitário de Aix deixou escapar este desabafo animador: «Não me está 

a desagradar o peitilho da camisa.». É uma frase que parece um espelho. Vemos nela toda a lenta e 

sábia construção do pintor dos “Jogadores de cartas”, as pinceladas longamente meditadas da cabeça 

do senhor Choquet, a difícil magreza de matéria e transparência colorida das “Banhistas”. Tem um ar 

de família com as emendas intermináveis do Eça, com o persistente trabalho de escolha, de substituição, 

de síntese com que Matisse chegou, de tela em tela, àquela obra-prima chamada “A blusa romena”. É 

por aqui, por esta demorada e paciente actividade de arrumação, de desbaste, de substituição, em que 

trabalho e profundo prazer intimamente se confundem, que a «realidade» da arte nasce para os altos 

destinos de enriquecimento do homem e intromissão nos seus desígnios. É aqui que a própria condição 

do artista encontra o primeiro ponto da sua definição. O prazer de misturar cores ou separá-las, de 

encontrar numa nova combinação de tons, num engrossamento ou numa diluição da matéria, num 

alisamento ou num encrespamento do barro, numa curva inesperada ou no calmo prolongamento dum 

plano a revelação de um estado de tranquilidade ou de cólera, de satisfação ou de inquietude, de amor 

ou de repulsa, de revolta; o prazer de incansavelmente procurar o sinónimo exacto, o adjectivo 

conveniente, de expulsar o advérbio deslocado, de desmontar e recompor a frase, de misturar entre si 

todas as pedras do texto e reagrupá-las noutra ordem até que ele exprima de maneira nova um estado de 

tranquilidade ou de cólera, de satisfação ou de inquietude, de amor ou de repulsa, de revolta – que outra 

coisa definirá melhor a condição primeira do escritor e do artista? 

 

MÁRIO DIONÍSIO, “Palavras e Cores” in Ler, nº1 
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A presente dissertação de Mestrado em História da Arte Contemporânea tem 

como objectivo central a realização de um estudo monográfico sobre A Paleta e o 

Mundo de Mário Dionísio (1916-1993), a que demos o título O Percurso Teórico de 

Mário Dionísio em «A Paleta e o Mundo». Com ele procuramos compreender quais os 

mecanismos teóricos, que o autor utiliza de modo a mostrar a sua posição em relação à 

criação estética na arte moderna, à função social da arte e ao realismo. 

A Paleta e o Mundo, escrita entre 1952-1962, é a opus magna de Mário Dionísio 

– uma profunda e extensa análise, que pode ser lida na dupla literatura/pintura, onde 

concretiza a sua interpretação sobre a pintura moderna. 

 Trata-se duma obra de grande relevância no panorama da história da arte 

portuguesa do século XX, sendo “o primeiro ensaio de leitura global do fenómeno 

artístico, no domínio da pintura, que se escreveu em Portugal” e, segundo José Augusto 

França, “ninguém mais estava, na altura, aprestado para tal”1. Em 1963 mereceu, por 

unanimidade, o Grande Prémio de Ensaio da Sociedade Portuguesa de Escritores. 

Segundo Mário Dionísio, este ensaio concentra todos os ideais que sempre 

defendeu: “na «Paleta e o Mundo», está decerto, embora numa linguagem diferente, 

tudo o que antes escrevi (na poesia, na ficção, na crítica) e, muito possivelmente, tudo o 

que virei a escrever”2. Uma afirmação que teremos oportunidade de confirmar ao longo 

desta dissertação, verificando se de facto o que teorizou antes coincide com o que 

escreve em A Paleta e o Mundo.  

Autor multifacetado - poeta, ensaísta, romancista, ficcionista, crítico literário e 

de artes plásticas, pedagogo e, a partir de 1941, pintor – Mário Dionísio não se 

reconhecia, no entanto, nem como crítico de arte, nem como historiador de arte. 

Considerava-se “um incorrigível apaixonado de palavras e cores”3.  

Ainda que a sua teorização tivesse sido posta em questão por partir de bases com 

o que há de “mínimo filosófico”, o autor, foi, e é, considerado “o principal e mais 

esclarecido teórico  do Neo-Realismo entre as várias figuras que o inventaram”, tendo  

                                                            
1 José Augusto França, “Mário Dionísio, Por um Humanismo” in Catálogo da exposição “«Não há Morte 
nem Princípio», A Propósito da Vida e Obra de Mário Dionísio, Org. Eduarda Dionísio e João Mário 
Mascarenhas. Ed. Câmara Municipal, Lisboa, 1996, p. 10. Publicado por ocasião do ciclo com o mesmo 
título organizado pelo Museu da República e Resistência da CML. Nele podemos encontrar: a 
apresentação de João Soares; uma cronologia; um inventário do espólio de Mário Dionísio, com nota 
introdutória de Natércia Coimbra e textos sobre Mário Dionísio de vários autores.  
2 Arnaldo Pereira dirige entrevista ao autor em “Mário Dionísio Fala-nos de «A Paleta e o Mundo»” in 
“Suplemento literário” in Jornal de Notícias, 9 de Janeiro de 1964. 
3 Mário Dionísio, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, Iniciativas Editoriais, Lisboa, 1957, p.7. 
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em Eduardo Lourenço e Eduardo Prado Coelho “os seus críticos mais lúcidos”4. 

Tanto quanto foi possível verificarmos ao longo da nossa investigação, e indo 

justamente ao encontro daquilo que justifica o objetivo central desta dissertação, é de 

referir que, até à data, não existe nenhuma análise direccionada única e exclusivamente 

para A Paleta e o Mundo. Todavia, até 2009, tanto da obra literária, como da obra 

pictórica, há a assinalar uma quantidade significativa de recensões e de curtas análises 

críticas inseridas: em estudos gerais (por exemplo, em catálogos de eventos); ou em 

estudos dedicados a outros autores neo-realistas; ou ainda em estudos especificamente 

dedicados ao movimento literário neo-realista.  

Entre os anos 1993-2001, embora a obra de Mário Dionísio tenha sido divulgada 

com alguma frequência5, tal não aconteceu entre 2001-2009. No entanto, esta “cortina 

de silêncio e esquecimento”6 teve fim a partir de Setembro 2009, data em que foi criado 

um espaço cultural inteiramente dedicado a toda a sua obra: a Casa da Achada – Centro 

Mário Dionísio. Aqui, entre várias iniciativas em que a referida obra é motivo para 

exposições de pintura, de desenho, de fotografia7, de palestras e outras iniciativas de 

cariz cultural e educativo, A Paleta e o Mundo é o leit-motiv de profícuos debates, 

dando título a “Ciclos de leitura” do próprio ensaio e das obras de muitos dos autores 

nele citados e/ou ligados ao movimento neo-realista. Para além disso, conta também 

com uma Biblioteca Pública e um Centro de Documentação, que arquiva toda a sua obra 

escrita e pictórica, cuja acessibilidade está ao alcance de todos aqueles que necessitem  

 

                                                            
4 Alexandre Pinheiro Torres, “No 70º Aniversário de Mário Dionísio” in Colóquio/Letras, Nº92,Julho 
1986, pp.5-10 
5 Em 1996, é realizado e organizado pela Biblioteca Museu República (Lisboa), um evento integrado no 
ciclo “ «Não há morte nem princípio» – a propósito da vida e obra de Mário Dionísio”- correspondendo 
parte do nome ao título do único romance de Mário Dionísio, Não há morte nem princípio (1969). Para 
além da exposição duma cronologia sobre a sua vida e obra, realizou-se também uma “Exposição de 
pintura” (com 15 obras), acompanhada pela publicação de um Catálogo com o mesmo título. Mais tarde 
este evento foi também realizado na Casa Municipal da Cultura de Coimbra. Seguem-se: em 1998, em 
sua homenagem, outra “Exposição de Mário Dionísio” (com 23 obras) realizada na Galeria Triângulo 48, 
em Lisboa; em 2001, a exposição “Dos anos 40 aos anos 90 – pintura (quase) desconhecida”, organizada 
pela Associação Cultural “Abril em Maio” e integrada também num ciclo a partir da sua obra, onde foram 
expostas 35 pinturas. E, em Abril do mesmo ano, na revista da referida Associação, foram publicados 
alguns dos seus “Textos inéditos”. 
6 “Nota Introdutória” in Mário Dionísio, Entre Palavras e Cores, Alguns Dispersos 1937-1990,”Colecção 
Mário Dionísio nº3”, Edição Casa da Achada - Centro Mário Dionísio/Livros Cotovia, Lisboa, 2009, p.5. 
7 Este espaço abre portas também à obra de outros autores nacionais e internacionais. Entre 25 de Abril e 
28 de Maio de 2012 teve lugar uma exposição de fotografia, intitulada Deus no Telhado e os Novos 
Anjos, de Giuseppe Morandi e da “Lega di Cultura di Piadena”. Esta exposição propunha dois modos de 
ver o ser humano: um, visível, os corpos e os rostos de gente anónima; outro, o que ocultam esses corpos 
e esses rostos e que apelavam à questão: afinal quem é esta gente? - A resposta encontrávamo-la em 
excertos de jornais e publicações da Lega di Cultura, que acompanhavam a referida exposição. Tratava-se 
da grande desventura dos emigrantes em Itália. 
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de fazer estudos sobre a sua extensa obra e/ou do movimento neo-realista. 

É de salientar também que o Centro Mário Dionísio conta já com sete edições, 

seis delas da “Colecção Mário Dionísio”: 1) Mário Dionísio Entre Palavras e Cores, 

Alguns Dispersos 1937-1990 (2009) uma compilação de alguns dos múltiplos artigos, 

que Mário Dionísio escreveu ao longo da sua vida, para diversas publicações, como, por 

exemplo, Gleba, Liberdade, O Diabo, Sol Nascente, Seara Nova, Vértice, Colóquio 

Letras, JL, Jornal do Comércio, Diário Popular, Diário de Lisboa, A Capital, etc; 2) 

Mário Dionísio Pintor (2009), da autoria do crítico de arte Rui-Mário Gonçalves, uma 

análise que, tal como o título sugere, é inteiramente dedicada à obra de pintura de Mário 

Dionísio.  

Em 2010, no 1º aniversário do referido espaço, foi publicado: 3) Mário Dionísio 

Entrevistas 1945-1991, uma compilação de entrevistas: umas em que o autor é 

entrevistado por diversos meios de comunicação (jornais, revistas, rádio, televisão); 

outras em que é o próprio autor que entrevista vários artistas estrangeiros (Cândido 

Portinari8, Jean Lurçat, Fernand Léger, André Fougeron, Boris Taslitzky, entre outros) e 

Maria Helena Vieira da Silva. Entrevistas que foram publicadas pela revista Vértice, 

entre Dezembro de 1949 e Novembro de 1950, sob o título genérico de “Encontros em 

Paris”. Posteriormente, a referida revista publica-as num só volume em cuja nota 

introdutória o autor esclarece o objectivo das mesmas: procurar os diferentes caminhos 

que conduzem ao novo realismo9 –  tarefa que cremos ter representado uma mais-valia 

para escrita de A Paleta e o Mundo. Como assinalámos no início, a procura desse novo 

realismo é um dos objectos de estudo do autor neste ensaio. 

Entretanto, ao longo da nossa investigação, realizaram-se mais três exposições, 

que deram origem a mais três publicações: 4) Mário Dionísio 1916 - 1993, Vida e Obra, 

realizada entre 25 de Abril a 25 de Setembro de 2011, exposição que foi acompanhada 

pela publicação (o nº 4 da colecção) de um Catálogo com o mesmo título da exposição e 

onde, para além de constar uma “Tábua” biobibliográfica, foram também reunidos 

                                                            
8 Em relação a Portinari trata-se mais de ‘conversas entre amigos’ do que propriamente entrevistas. As 
vindas, ou ‘passagem’ quando seguia para outros países, do pintor brasileiro a Portugal eram motivo de 
encontro entre os dois autores. 
9 Cf. Mário Dionísio, Encontros em Paris, revista Vértice, 1951, pp. IX-XI. Coligido em “Nota 
Introdutória” in Mário Dionísio, Entrevistas 1945-1991, Ed. Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, 
Lisboa, Setembro 2010, p. 6. Cf. também Mário Dionísio, Autobiografia, Edições “O Jornal”, Lisboa, 
Dezembro  de 1987, p.36. Parte desta Autobiografia está acessível no site da Casa da Achada – Centro 
Mário Dionísio, http://www.centromariodionisio.org/autobiografia_mariodionisio.php, 22/01/2012.    
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vários depoimentos críticos elaborados por prestigiados autores10 – entre eles, alguns 

foram antigos alunos do autor; 5) Sonhar com as Mãos, o desenho na obra de Mário 

Dionísio, realizada entre 29 de Setembro de 2011 a 25 de Abril de 2012, uma 

exposição, com a curadoria de Paula Ribeiro Lobo, dedicada à obra gráfica do autor, 

também com a apresentação de um Catálogo com o mesmo título e com texto elaborado 

pela curadora; 6) Ver agora melhor o mais distante – a partir de pinturas e desenhos de 

Mário, realizada entre 1 de Junho e 24 de Setembro de 2012, uma exposição cujas 

pinturas e desenhos do autor são acompanhadas por textos de autoria da escritora 

Regina Guimarães, donde resultou também um Catálogo com o mesmo título.  

É importante aqui realçar que do espólio artístico de Mário Dionísio fazem parte 

cerca de 300 desenhos11, aos quais, segundo Eduarda Dionísio, o autor conferia pouca 

importância, ainda que tenha exposto alguns deles quatro vezes e, numa das duas 

primeiras mostras, realizadas em 1949, tenha conquistado o 3º prémio (desenho 

premiado: Rapariga do Cais). 

No que refere à pintura, o percurso de Mário Dionísio decorreu entre a figuração 

(1941-1952) e a abstracção (1963-1993). Em 1962 termina a escrita de A Paleta e o 

Mundo, com o capítulo intitulado “Na Hora do Abstracto”, e em 1963 começa a pintar 

abstractos. Coincidência, ou não? – Nem o próprio autor sabe explicar o motivo de tal 

‘salto’ para a abstracção: “Como eu gostaria de saber explicar (-me) as ocultas razões 

que, a partir de 63, só me deixam (até quando?) fazer pintura abstracta?”. A priori, 

parece que o seu percurso teórico coincide com o seu percurso pictórico. Não obstante, 

trata-se dum assunto que fica aberto a futuros estudos, já que, por limitações de espaço, 

o nosso trabalho centrar-se-á exclusivamente na análise de A Paleta e o Mundo.  
  
Uma vez que este ensaio foi editado em três formatos, antes de prosseguirmos 

convém identificar a edição que analisámos para a realização desta dissertação. 

                                                            
10 São eles Isabel da Nóbrega, Jorge Silva Melo, João Madeira, Luis Trindade, António Pedro Pita, Rui 
Canário, Maria Alzira Seixo, Rocha de Sousa, Regina Guimarães, Cristina Almeida Ribeiro, Nuno Júdice, 
Saguenail, Manuel Gusmão, Eugénia Leal.  
11 Tal “conjunto de trabalhos” foi “susceptível de particular atenção” e “de especiais cuidados de 
resguardo”, graças à “curiosidade e logo depois o interesse crítico manifestado por Margarida Acciaiuoli 
– membro fundador da Associação Casa Achada – Centro Mário Dionísio e Catedrática de História da 
Arte da Universidade Nova de Lisboa – ante o acervo que entretanto descobrira «arquivado» e como que 
justamente à espera que alguém lhe potenciasse o (subjacente) mérito”. Parte destes desenhos foram 
motivo para a realização da exposição acima referida, logo após cuidada selecção e restauro. Para 
informação, e visualização, mais pormenorizada sobre o espólio exposto neste evento, consultar o 
Catálogo Sonhar com as Mãos, O Desenho na Obra de Mário Dionísio, com o texto “A Necessidade de 
ver claro”de Paula Ribeiro Lobo, Edição Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, Lisboa, 2011  
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 A primeira edição foi publicada em fascículos, pela Publicações Europa-

América, com imagens e orientação gráfica de Maria Keil (1914-2012). Encadernados, 

estes fascículos deram origem a dois grandes volumes (com c.1050 páginas de texto no 

total), sendo o primeiro editado em Outubro de 1956 e o segundo em Dezembro 1962.  

O ensaio é composto por trinta e seis capítulos distribuídos por quatro partes, 

duas em cada volume. No Volume I, a primeira parte, intitulada “Expressão e 

Compreensão”, condensa o ensaio propriamente dito e é de carácter teórico-estético; na 

segunda parte, cujo título é “Prestígio e Fim duma Ilusão”, o autor centra-se 

essencialmente na análise histórica. Análise esta que se estende ao Volume II, composto 

pelas terceira e quarta partes intituladas “Os Primeiro Pintores Malditos” e “Durante as 

grandes Tempestades”, respectivamente. Foi então esta a versão que utilizámos neste 

estudo. 

Há, no entanto, que referir que, em 1972, foi publicado, na “Colecção Saber” da 

mesma editora, a obra Introdução à Pintura, que corresponde ao primeiro volume da 

segunda edição, também traduzido para castelhano12; e em 1973 é então publicada a 

segunda edição em cinco volumes de pequeno formato, sem imagens excepto uma 

reprodução no início de cada volume. 
 
Queremos ainda informar que, para facilitar a compreensão do conteúdo do 

ensaio em estudo, poderá ser consultado, em Anexo, um “Esquema de Apresentação das 

Quatro Partes que Constituem A Paleta e o Mundo”. 

Passemos então à apresentação da metodologia, que utilizamos para a realização 

desta dissertação. 

No “Prefácio” de A Paleta e o Mundo, Mário Dionísio refere o seguinte: 
 

com a arte moderna acontece, qualquer coisa de diferente do que sucede com muitas outras 
preocupações do homem dos nossos dias. Ela não é hostilizada por pessoas com determinada 
concepção da realidade, determinada atitude perante a sociedade, determinada política, é 
defendida pelas pessoas com concepção, atitude, política contrária. A tese segundo a qual se 
trataria de uma «simulação», pelo menos oficialmente, ser atacada com o mesmo furor de 
todos os lados.13 

 
Que “nossos dias” são aqueles a que se refere Mário Dionísio? Que “determinada 

concepção da realidade” é a dos “dias” do autor? A que “sociedade” e “política” se 

refere? – Estas  são algumas das questões cujas respostas  serão desenvolvidas  ao longo  

                                                            
12 Mário Dionísio, Introducción a la pintura, El libro de bolsillo, Alianza Editora, Madrid, 1972. 
13 Mário Dionísio,”Prefácio” in A Paleta e o Mundo, Vol. I (1ªedição), Publicações Europa-América, 
Lisboa, Outubro de 1956, pp.10,11. 
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do Capítulo I, que intitulamos “Neo-Realismos, As Vozes da Oposição”. Este título vai 

ao encontro do contexto ideológico e político que enformou a arte do seu tempo, assim 

como o seu pensamento, tornando-se por isso impreterível fazer, antes de mais, uma 

análise e contextualização do conceito nele expresso: Neo-Realismo – o que procuro 

concretizar no primeiro ponto deste capítulo, intitulado “As Políticas, as Ideologias, a 

Arte e o Neo-Realismo de Mário Dionísio”.  

Quando o autor se refere a “determinada concepção de realidade” toca no cerne 

do debate ideológico, que forjou o movimento neo-realista. Os modos de ver, 

representar e analisar a realidade, que orientavam a “nova espécie de academismo”14 da 

geração Presença, defensora da “arte pela arte” e de ideais de carácter individualista, 

não compactuava com os arautos do novo humanismo, que defendia a “arte útil” e 

apelava ao primado social – questão que desenvolvemos no segundo ponto do referido 

Capítulo I e que intitulámos “Propostas do Realismo. Polémicas”.  

Mas, o conceito de “realismo” e o projecto de consciente e sistemática acção 

integradora da arte numa sociedade socialista, induziu uma nova geração de jovens 

intelectuais à querela do conteúdo e da forma, dando origem à conhecida “polémica 

interna do neo-realismo” – assunto que analisaremos num terceiro ponto, intitulado “«A 

Polémica Interna do Neo-Realismo» e o Ponto de Vista de Mário Dionísio”, dando 

especial atenção à intervenção do autor na referida contenda.  
 
Na nossa perspectiva, é na primeira parte do Volume I, “Expressão e 

Compreensão”, que se encontra o ‘motor’ teórico-estético de A Paleta e o Mundo. Nela, 

tal como o próprio título sugere, o autor, a partir dos saberes estético, histórico, material 

e interpretativo, procura expressar todo o seu pensamento sem dogmas, rótulos, ou 

“enfeudamentos cronológicos”15, no sentido de compreendermos o fenómeno arte no 

âmbito da pintura moderna.  

Nos onze títulos que a compõem, todos os elementos que abrem caminho às 

dialécticas entre os modos de representação e o mundo, funcionam como ferramentas-

chave para aceder a todo um sistema de relações: a arte e o público, a arte e a ciência, a 

arte e a sociedade, a arte e o artista, os modos de representação da realidade e a função 

                                                            
14Alexandre Pinheiro Torres, O Movimento Neo-Realista em Portugal na sua primeira fase (2ª edição), 
Biblioteca Breve, Vol.10, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, Lisboa, 
1983. 
15 Cf. Maria Alzira Seixo, “Pensar A Paleta e o Mundo, Notas para um estudo ” in Mário Dionísio 1916-
1993, Vida e Obra, “Colecção Mário Dionísio Nº 4”, Ed. Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, 
Lisboa, 2011, p.50. 
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social da arte. Em suma, esta primeira parte, que, conforme já referimos, é 

essencialmente de carácter teórico-estético, articula-se com as restantes três partes onde 

o autor concretiza uma análise de carácter histórico. 

No Capítulo II, que intitulámos “A Paleta e o Mundo: À Procura dum Novo 

Realismo” iniciamos então a análise do ensaio. Nele vamos ter em conta todas relações 

da arte que o autor cria em “Expressão e Compreensão”, interligando-as com as três 

partes de análise histórica acima referidas.  
 

No “Prefácio” de A Paleta e o Mundo, o autor apresenta-nos um postulado base 

que dá origem à escrita deste ensaio: 
 

A pintura moderna é obra de loucos? (…) ”É um progresso? É decadência extrema? É um 
logro? (…) Quando Picasso pinta um duplo perfil, ou uma figura com olhos sobrepostos, está 
a divertir-se, a insultar-nos? (…) Terão razão os milhares de pessoas que, em todo o mundo, 
dizem convictamente diante de um Rouault ou de um Klee: Isto também eu fazia?16 

 
De facto, conforme assinalámos no início, o objecto de análise deste ensaio é a 

“pintura moderna”. O que está em questão é toda a perplexidade que o seu informalismo 

e anamorfismo causam no público. Deste modo, ao longo de toda A Paleta e o Mundo 

subjaz a grande problemática da recepção da pintura moderna pelo público.  

Mário Dionísio afirma que A Paleta e o Mundo “não é uma história, não é um 

tratado”, porque uma “verdadeira história da pintura moderna não deveria partir de 

Manet, como é vulgar, nem de Chardin, como neste livro se faz – e ainda assim 

introdutoriamente – mas de Giotto, de Masaccio, ou, pelo menos, do primeiro grande 

pintor moderno, que é seguramente Miguel Ângelo”17. O autor “queria antes” que o 

referido ensaio fosse “uma longa conversa”18. Sugere ainda que se trata: 
 

da tentativa ousada de chamar a atenção do público para a seriedade de um problema que 
directamente lhe toca e de cuja existência e estudo dezenas de circunstâncias, casuais ou 
forjadas, poderosamente o arredam. É uma aventura que se propõe, um convite a outros 
horizontes, um desafio ao poder da frase feita, do preconceito, da teoria mumificada, do 
dogma, quando se lhe põe defronte a avalanche tumultuosa e quente da própria vida.19  

 
É no público, esse “Mundo” que vira as costas para a “Paleta” sempre que a 

novidade acontece, que cremos se fundamentar o ensaio em estudo. Nunca os efeitos 

provocados pela arte foram tão sonantes e dissonantes, quanto os causados pela “arte 

moderna”. Assim, em “Chamemos-lhe Divórcio…”  –  o primeiro capítulo teórico-

                                                            
16 Mário Dionísio, “Prefácio” in A Paleta e o Mundo, Vol. I, p.10. 
17 Ibid. pp. 15,16. 
18 Ibid. p. 26. 
19 Ibid. p. 15. 
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estético da primeira parte do ensaio, “Expressão e Compreensão” - o autor inicia a 

análise da complexa questão da recepção da arte e as suas interligações com história: 

assinala a reacção do público perante as novidades trazidas pelas obras dos pintores 

Cimabue e Giotto, prosseguindo e comparando também com a criação artística de outros 

artistas da mesma sociedade florentina, da mesma e de outras épocas. Este assunto é 

analisado no Capítulo II, que passamos a apresentar: 

 no ponto um, que intitulámos “Introdução à Pintura Moderna Ocidental. Uma 

Abordagem à Recepção da Arte”, como o próprio título indica, iniciamos a análise à 

introdução da pintura moderna, que se interliga com a primeira das relações 

interactuantes propostas pelo autor: a relação entre a arte e o público. Pretendemos 

saber: o que propõe o autor para atenuar o dito “divórcio” entre a pintura moderna e o 

público? – Uma questão que desenvolvemos interligando as perspectivas teóricas e 

históricas propostas pelo autor em simultâneo no referido primeiro capítulo, 

“Chamemos-lhe divórcio…”. No entanto, salientamos que embora o autor inicie a 

recepção da arte neste capítulo, teremos oportunidade de confirmar que esta é a questão 

central e que, por isso, está presente ao longo de todo o ensaio. 

Nos três pontos seguintes, de acordo com o percurso proposto por Mário 

Dionísio, e para facilitar a sua compreensão, optámos pelos títulos dados pelo autor às 

três partes de análise da história de A Paleta e o Mundo: “Prestígio e Fim duma Ilusão”, 

“Os Primeiros Pintores Malditos” e “Durante as Grandes Tempestades” 20. Assim:  

 no ponto dois, que intitulámos então de “Prestígio e Fim duma Ilusão”, analisamos:  

1) a pintura do século XVIII, desde Watteau a Ingres. Trata-se do século 

marcado pelo Iluminismo, um movimento cultural de elite de intelectuais que 

procurou mobilizar o poder da razão, culminando na Revolução Francesa. 

Politicamente despótico, ideologicamente cheio de paradoxos, oscilando entre o 

racionalismo iluminista e o idealismo positivista, este é, no entanto, um século de 

“prestígio” cultural marcado pelo nascimento da história da arte como disciplina, 

da crítica da arte e da estética. Daí que, alguns dos autores citados por Mário 

Dionísio – por exemplo, A. Gottlieb Baumgarten, Pius Servien, Abel Salazar, J.J. 

Winckelmann – nos levem a assinalar e/ou problematizar algumas questões 

teóricas por si propostas: por exemplo, os problemas suscitados pela representa- 

 

                                                            
20 Ver, em Anexo, “Esquema de Apresentação das Quatro Partes que Compõem A Paleta e o Mundo”. 
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ção mimética da pintura romântica e da pintura realista e naturalista;  

2) a pintura produzida desde o início a meados do Século XIX, de Delacroix a 

Manet. Trata-se duma época marcada pelo “fim da ilusão” social após a 

Revolução Francesa. A desilusão põe em causa a ideia de progresso e vai afectar 

a produção artística. O que está aqui em questão é saber se a representação 

pictórica continua a ser a mimesis da realidade, tendo em conta que o 

desapontamento social fundamenta as transformações na criação artística, pois 

para Mário Dionísio a arte é uma consequência social.  

Com a pintura impressionista inicia-se a crise do referente, uma 

problemática que analisamos apoiando-nos, naturalmente, no pensamento de 

Mário Dionísio e nos autores por si citados (por exemplo, N. G. Tchernichevski, 

Heinrich Wölfflin, Hippolyte Taine), ou noutros autores que se relacionam com 

os temas tratados (por exemplo, Lionello Venturi, Arnold Hauser, Valeriano 

Bozal, J. Ortega y Gasset); 

 no ponto três, com o título “Os Primeiros Pintores Malditos”, analisamos a produção 

pictórica do final do século XIX ao início do século XX, desde Monet a Gauguin. 

Com a crise do referente, o realismo persegue novos rumos. Ligando sempre os 

assuntos teórico-estéticos com o estudo histórico-social, prosseguimos a nossa análise 

com as questões levantadas pelas influências das filosofias positivistas e intuicionistas 

sobre a pintura impressionista.  

Neste ponto iremos ainda analisar as obras de Cézanne, Van Gogh e Gauguin e 

os efeitos que a obra destes pintores teve sobre o devir da pintura. Para o fim apoiamo-

nos também nas ideias de Mário Dionísio e em obras de outros autores. Por exemplo, 

Konrad Fiedler, Henri Bergson, Clement Greenberg, Gordon Graham;  

 no ponto quatro, “Durante as Grandes Tempestades”, analisamos a pintura moderna 

desde o início até meados do século XX. 

Trata-se do período em que se operam grandes transformações sociais: a 

contínua ascensão da burguesia, a vida fútil e frenética da Paris da “belle époque”, de 

Montmartre e do “cancan”, fonte de inspiração do mundo e da paleta da época. Surge a 

arte nova e o espírito ornamental que lhe é inerente, proliferam as artes gráficas, 

desenvolve-se a publicidade, critica-se através da arte. Novas perspectivas pictóricas 

originam uma  miríade  de  movimentos  artísticos,  onde  se  destacam o Simbolismo, o  
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Fauvismo na França e o Expressionismo na Alemanha.  

Neste ponto, iremos também analisar a proposta teórica de Maurice Denis e 

iniciamos a abordagem à grande revolução no mundo da pintura do século XX: o 

Cubismo. 
 

No desenvolvimento destes três pontos temos sempre em conta a interligação das 

relações entre: a arte e a ciência, a arte e a sociedade/público, a arte, o artista e as 

técnicas de representação. Procuramos relacionar o desenvolvimento histórico e algumas 

teses de carácter teórico que aqui são levantadas, à teoria estética proposta pelo autor em 

“Expressão e Compreensão”. Pretendemos assim saber quais são as ferramentas 

históricas e teóricas usadas pelo autor em A Paleta e o Mundo para actualizar e dilatar o 

significado de “realismo”, e verificar se as teses formuladas vão ao encontro das que 

sistematizamos no final do Capítulo I.  

No Capítulo III, que intitulamos de “A Paleta e o Mundo e a Teoria da 

Inseparabilidade”, desenvolvemos a questão que fundamenta toda a teoria estética de 

Mário Dionísio e que está na origem da “polémica interna do Neo-Realismo”. O que é 

importante na representação da realidade: O conteúdo? A forma? Ou ambos? - Para o 

autor estas duas categorias estéticas são inseparáveis. Assim, a intenção é procurar 

compreender quais são as razões que o levam a afirmar a impossibilidade de separação 

do conteúdo e da forma e de que modo isso contribui para ampliar o sentido de realismo 

- uma relação que aqui propomos como uma “Teoria da Inseparabilidade”. 

Esta análise será efectuada com base essencialmente no nono capítulo da 

primeira parte, “Expressão e Compreensão” ” (de análise teórico-estética): “Conteúdo e 

Forma”, que consideramos o ‘epicentro teórico’ do ensaio. 

Em “A Paleta e o Mundo e a Teoria da Inseparabilidade”, embora pontuemos 

alguns factos históricos do tempo entre e pós as Grandes Guerras, realizamos um estudo 

de carácter essencialmente teórico-estético. Não obstante, relacionamos os factos 

artísticos resultantes das transformações causadas pela revolução cubista, que são 

desenvolvidos por Mário Dionísio em “Analisar e Reconstruir” – o quarto capítulo da 

quarta parte, “Durante as Grandes Tempestades” (de análise da história) – com a 

questão da mediação estética que envolve a dialéctica do conteúdo e da forma, que é 

então desenvolvida pelo autor no capítulo acima referido, i.é., em “Conteúdo e Forma”. 

Porque iniciamos esta problemática de ordem estética com o capítulo em que o  
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autor desenvolve a história da revolução cubista? – Precisamente porque é a partir dela 

que se começa a pôr em causa os modos de representação da realidade: acentua-se a 

crise do referente, iniciada pelos impressionistas. A relação de semelhança é perturbada. 

A representação da realidade deixa de ser transparente. Os artistas cubistas afastam-se 

da mimesis e passam a valorizar mais o que conhecem do que aquilo que vêem. Para 

além disso, a pintura cubista é ela própria uma análise estrutural da realidade. Dá-se 

mais relevo à forma como a obra é criada, do que ao contexto da sua criação – o que 

proporciona uma mais-valia para as teses do Formalismo, que irão ser depois 

aprofundadas pelas diferentes vias do Estruturalismo. 

Com o “regresso à realidade” a prevalência da forma gera também toda uma 

polémica entre os formalistas e os conteudistas do Realismo-socialista duma linha 

marxista mais ‘ortodoxa’ e que defende a ideia duma arte como reflexo da sociedade. 

Por outro lado, surge a crítica ao radicalismo de ambos – uma facção que assume uma 

posição de um marxismo reflexivo e crítico, uma posição que é também assumida por 

Mário Dionísio. Para além disso, a progressiva fragmentação da realidade 

proporcionada pelo Cubismo abre caminho para o Abstraccionismo.  

Em suma, é a partir da revolução cubista que nascem novas teorias, que dão 

novos rumos à história da arte.  

Desta forma, seguindo o percurso tomado em A Paleta e o Mundo, analisamos 

ou apenas assinalamos:  

 o confronto entre a tese de Mário Dionísio e a tese formalista de Henri Focillon; a 

concordância do autor com o conceito de significado-significante de Ferdinand 

Saussure; o assumir, por parte do autor, da obra de arte como estrutura; as semelhanças 

com as teses de Arnold Hauser; 

 a importância que o movimento cubista teve  na maturação da análise estrutural dos 

formalistas russos e os efeitos das tendências pictóricas do Cubismo na literatura; a 

sobreposição das formas e toda a lógica dialéctica que daqui advém;  

 breves abordagens ao Futurismo, ao Dadaísmo e ao Neoplasticismo; 

 o Abstraccionismo de  Wassily  Kandinsky; a tese da Einfülung (empatia) de 

Wilhelm Worringer;  

 o formalismo e acção da vanguarda russa;  

 o surrealismo; a arte como função social: o Neo-Realismo e a arte engagé; 
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 um breve retorno ao Abstraccionismo; e uma breve referência ao existencialismo de 

Jean-Paul Sartre.  
 

Como veremos, o sucesso ou insucesso na recepção das obras de artes parece 

depender dos modos como os artistas, ao longo do tempo, representam a realidade. A 

recepção da arte e os modos de representação (a criação estética) são, portanto, duas 

questões que se interligam e que são confirmadas neste capítulo. Por consequência, no 

seu final, apresentamos um breve resumo focando aquelas que cremos serem as duas 

grandes questões de fundo de A Paleta e o Mundo: a recepção da arte e a noção de 

realismo.  
 
Ao longo do ensaio Mário Dionísio cita muitos mais autores para além dos que 

acima mencionámos. Contudo, comentamos, ou citamos, apenas aqueles que julgamos 

serem os mais relevantes para a compreensão das suas teses principais. 

Por outro lado, considerámos que não era necessário anexar uma cronologia 

biobliográfica, tendo em conta que pouco ou nada acrescentaríamos àquilo que já foi 

publicado nas obras editadas pela Casa da Achada – Centro Mário Dionísio. Não 

obstante, no final, anexamos toda a bibliografia que serviu de suporte ao 

desenvolvimento deste estudo. 

Assinalamos ainda que todas as traduções que foram necessárias para a 

realização desta dissertação são da nossa inteira responsabilidade. 

Por último, importa salientar que, dadas as limitações de espaço que actualmente 

são impostas a uma dissertação de mestrado, muitas das questões abordadas não 

puderam ser desenvolvidas com maior profundidade. Julgamos contudo que este 

trabalho contribui para uma primeira abordagem ao estudo teórico-estético e histórico, 

que marcou um tempo e o movimento neo-realista: A Paleta e o Mundo. 

  



 
 

 

                                                                                    CAPÍTULO I 
 

 
NEO-REALISMOS, AS VOZES DA OPOSIÇÃO 
 
 
  

 Houve um tempo em que nem saber onde estavam se podia.  
  
  MÁRIO DIONÍSIO, Autobiografia 
 
 

  
1. As Políticas, as Ideologias, a Arte e o Neo-Realismo de Mário Dionísio 

 
 

No ano de 1952 Mário Dionísio inicia a escrita de A Paleta e o Mundo21. 

Portanto, durante o regime ditatorial instaurado em Maio de 1926 que, para se manter, 

continuava a exercer acções de repressão. Precisamente no dia 6 de Janeiro do referido 

ano, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) prende vários militares e 

civis, sob a acusação de participação numa “intentona subversiva”22. Em Abril, a 

mesma entidade enviava à Inspecção Superior do Ensino uma informação confidencial, 

                                                            
21 É oportuno chamar a atenção para facto de Mário Dionísio já ter usado o título “A Paleta e o Mundo” 
num artigo, que escreveu para a Revista Vértice em 1945. Cf. Vértice, Vol. I, nºs 4-7, Fevereiro de 1945, 
pp.45-51. Coligido em Mário Dionísio, Entre Palavras e Cores, Alguns dispersos 1937-1990, pp.25- 32. 
Para além do título, o que este artigo tem em comum com o ensaio A Paleta e o Mundo são os temas que, 
naturalmente sintetizados, são constantes nos estudos do autor e que serão depois bastante mais 
desenvolvidos e aprofundados no ensaio: a “arte moderna”, “a realidade da arte”, a arte como “produto 
social”e a manifesta urgência em “Aproximar arte e público”. Em relação à data de início do ensaio: numa 
carta dirigida a Joaquim Namorado, a 23 de Maio de 1948, Mário Dionísio escreve o seguinte: “É uma 
trabalheira! Mas, felizmente, muito agradável. Não que se trate de um trabalho grande. Mas há tanta coisa 
para se poderem afirmar pequenas coisas sem perigo de erro!”.(Mário Dionísio citado por João Madeira, 
Os Engenheiros das Almas, O Partido Comunista e os Intelectuais, Editorial Estampa, Lisboa, 1996, 
p.284). Mas, não se sabe se 1948 terá sido o ano em que o autor “concebe” ou inicia a investigação. Datas 
certas são aquelas que o autor expressou abertamente, como é o caso de, por exemplo, as que regista na 
sua Autobiografia (pp.35,36), onde refere o seguinte: “Embora concebida muito antes, A Paleta e o 
Mundo começou a ser escrita em 52”. Ainda no sentido de certezas cronológicas e biobibliográficas, num 
Diário, que intitulou Passageiro Clandestino (ainda inédito à data em que iniciamos a investigação para 
esta dissertação, Junho de 2011), Mário Dionísio escreve: “À minha frente tenho o longo trabalho de 
preparação do 1º capítulo de A Paleta e o Mundo” – com data de 13 de Novembro de 1953. Ainda no 
mesmo Diário, acrescenta: “Ando as voltas com o 2º capítulo da 2ª parte da Paleta” – com data de 26 de 
Setembro de 1955. E, como já foi dito, mas insistindo, o ensaio A Paleta e o Mundo foi escrito entre 
1952-1962. Segundo o que o próprio Mário Dionísio nos informa na referida obra, o verdadeiro arranque 
da obra “nasceu modestamente de uma palestra realizada”, em 1953, “em vários pontos do país, e, como 
agora se publica, não é mais do que o desenvolvimento de duas experiências feitas (…) sob forma de série 
de lições proferidas, primeiro, para alunos dos últimos anos do ensino liceal, e, depois, com as alterações 
convenientes, para alunos do ensino universitário” (Cf.“Prefácio” in A Paleta e o Mundo, Vol.I, 1ªed., p. 
24). Esta última série de lições (que, ao todo, foram oito) recebeu o título de “Introdução ao Estudo da 
Pintura Moderna” e foram ministradas, a convite dos próprios alunos, na Associação dos Estudantes da 
Faculdade de Ciências de Lisboa. Cf. “Introdução ao Estudo da Pintura Moderna”, cópia dactilografada 
oferecida por Carlos Veiga Pereira ao Centro de Documentação da CA-CMA, 30/09/2009, Cx.12, e 
“Plano de oito palestras sobre Realismo e Pintura Moderna”, Assoc. Estudantes da Faculdade de Ciências 
de Lisboa, 1953 (cópia manuscrita), CA-CMD, Cx.15. 
22 Cf. AA.VV., História de Portugal em Datas, Circulo de Leitores, Lisboa, 1994, p.350. 
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onde dá notícia da “adesão” de Mário Dionísio “às resoluções de «oposição» à política 

do Governo, tomadas na noite de 8-10-945, no «Centro Escolar Republicano Almirante 

Reis» e o seu incondicional apoio à organização política ilegal denominada «M.U.D.», 

afirmando que havia sido extinta a liberdade em Portugal e que só um povo pode gerar 

uma Cultura e só a democracia permite a afirmação de um povo livre.”23. Nesta 

informação, a referida entidade assinala frases e palavras que possivelmente entendia 

como “subversivas”. 

 As palavras, para além de censuradas, também podiam levar à prisão. Este foi 

um tempo “Em que depois os levaram/…as searas morreram queimadas porque 

ninguém as ceifou/…” e “tudo mudou” 24. Foi então no decorrer da negra e opressiva 

ditadura salazarista, que Mário Dionísio iniciou e desenvolveu a sua teoria sócio-

estética, procurando com ela incrementar toda uma acção doutrinária em prol do Neo-

Realismo. Neste movimento, informa o autor, participará “desde a hora antes do 

amanhecer, com o Joaquim Namorado, o Redol, o Namora, o Fonseca, o Carlos 

Oliveira, muitos mais”25. A partir do final dos anos 30 do século XX, Portugal teve 

então nestes jovens as vozes da oposição à ditadura do Estado Novo.  

Assente num compromisso político-cultural e procurando novas propostas 

literárias e artísticas, contra um determinado modernismo institucionalizado de António 

Ferro, o Neo-Realismo uniu uma geração de jovens intelectuais que sentiam, “como um 

espinho na carne, o dever de lutar pela felicidade dos outros”26.  

Foi na refutação do humanismo, de formato oitocentista e caracterizado por um 

pensamento idealista e subjectivista, defendido pelos Presencistas –  intelectuais que 

colaboravam na revista Presença27 – que os Neo-realistas encontraram o elemento 

aglutinador e determinante para a definição dos seus objectivos.  

Num depoimento em que nos fala sobre a “origem” do Neo-Realismo, Mário 

Dionísio informa-nos que: 
 

                                                            
23  Cópia cedida pelo ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, PIDE, Proc. 1587 ao Centro de 
Documentação da Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, datado de 28/4/1952.  
24 Mário Dionísio, Caminho, “Com todos os homens nas estradas do mundo” in Poesia Incompleta, 
Publicações Europa-América, Lisboa, Julho de 1966, pp.45,46. 
25  Mário Dionísio, Autobiografia, p.27. 
26  Ibid, p. 54. 
27 A revista Presença, Folha de Arte e Crítica, foi fundada a 27 de Março de 1927. Inicialmente, do corpo 
dirigente faziam parte José Régio, Gaspar Simões, aos quais, mais tarde, se juntariam Branquinho da 
Fonseca (António Madeira) e Adolfo Casais Monteiro. Após uma grande polémica, sai Branquinho da 
Fonseca, a par da dissidência de outros colaboradores, como Adolfo Rocha (Miguel Torga) e Edmundo de 
Bettencourt, a quem pertence o baptismo da Presença, sendo o secretariado da publicação assumido, 
numa segunda fase, por Alberto de Serpa. 
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o neo-realismo surgiu espontaneamente em vários pontos do país (Lisboa, Coimbra, Porto, 
Vila Franca de Xira, Santiago do Cacém, etc.) da necessidade, sentida por jovens escritores, 
que até então nem se conheciam, de reagirem à violenta opressão política, social e cultural do 
fascismo em Portugal e no estrangeiro e fazerem da sua arte uma arma: nasceu duma vontade 
de luta contra o salazarismo, coincidiu com a guerra de Espanha, precedeu a 2ª guerra 
mundial e a resistência francesa. 28 

 
Neste testemunho apercebemo-nos de que as primeiras acções doutrinárias do 

Neo-Realismo se manifestaram primeiro no âmbito literário, que logo se estenderiam às 

artes musicais e plásticas. 

 Mário Dionísio não concordava com a eufemística designação do movimento. 

“Neo-realismo” soava-lhe a “coisas requentadas” tal como “todos os movimentos 

«neo»”29, mas “uma infeliz inspiração de momento do Joaquim Namorado”30 acabou 

por consagrar o seu uso. Contudo, “por razões de censura” não era possível designá-lo 

doutro modo, e muito menos conforme a fonte que o inspirava: o Realismo-socialista. 

Mas, inicialmente, uns arriscavam, e outros, a par do termo Neo-Realismo, optavam 

também pelos termos “novo realismo”, ou “realismo humanista”, ou ainda “realismo 

social ou sociológico”. Mário Dionísio usava a palavra Neo-Realismo, mas sempre com 

alguma relutância. Preferia usar o termo “arte moderna”31. Mas, mais tarde, num artigo 

dedicado à “Memória do Joaquim”, diria que “o nome era o menos, julgava eu próprio 

então. O Joaquim, a sua imagem-acção-obra fica para sempre ligado a uma época, que 

se traduz assim: guerra de Espanha, Segunda Grande Guerra, fascismo em Portugal até 

não se sabia quando”32. 

É no jornal O Diabo, em 1938, que Joaquim Namorado usa o termo pela 

primeira vez, numa crítica a dois romances do autor brasileiro Amando Fontes, Os 

Corumbas e Rua do Siriry33. Expondo alguns dos pressupostos do ideário neo-realista, 

Namorado encontrava nestas obras aquilo que entendia como o “novo romance 

brasileiro”, e, como tal, Amando Fontes não podia “ser esquecido quando se fala de 

Neo-realismo”, porque “dos escritores que escrevem em língua portuguesa é ele o que 

mais se identifica com este sentido do romance moderno (…) são de facto a vida conta- 

                                                            
28 “Sinais e circunstâncias”: Depoimento de Mário Dionísio, in Vértice, Vol. XXXIV, nºs. 365,366, 
Junho/Julho de 1974, pp.544,545. Coligido em Mário Dionísio, Entrevistas 1945-1991, Colecção Mário 
Dionísio, nº 3, Edição Casa da Achada-Centro Mário Dionísio, Lisboa, Setembro 2010, p. 65.  
29 “Mário Dionísio: «fui sempre um anti-estalinista»”, Entrevista de Augusto M. Seabra in 
Expresso/Actual, 24/4/1982. Coligida em Mário Dionísio, Entrevistas 1945-1991, p. 111. 
30 Mário Dionísio, Autobiografia, p.28.  
31 Cf. João Madeira, Os Engenheiros das Almas, p. 194. 
32 Mário Dionísio, ”Memória do Joaquim” in JL, Jornal das Letras, 5-11 de Janeiro de 1987. Coligido em 
Entre Palavras e Cores, Alguns dispersos (1937-1990), p. 346. 
33 Cf. Joaquim Namorado, “Do Neo-Realismo, Amando Fontes” in O Diabo, 31-12-1938. 
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da  simplesmente, com as suas lutas mesquinhas, as vitórias e as derrotas, as alegrias, as 

tristezas, os heroísmos que enchem os dias sempre iguais e diferentes.”34. E acrescenta 

que, ao ler Amando Fontes, muitas vezes se lembrou do “apelo de Romain Rolland no 

seu «Jean Christophe»: «aos homens de todos os dias mostra a vida de todos os dias: ele 

é mais profundo e mais vasto do que o mar. O menor de entre nós traz em si o infinito». 

«Escreve a vida simples destes homens simples, escreve a tranquila epopeia dos dias 

sempre iguais e diversos…». Os seus livros são isto.”35. E “isto” eram também as 

premissas centrais do Neo-Realismo: expressar a vida dos “homens simples” no 

quotidiano simples. A intenção era dizer, escrever com palavras, ou exprimir com notas 

musicais, ou traçar com linhas, ou pintar com cores, ou moldar com cinzel, aquilo que a 

vida era de facto na realidade  – eis o princípio galvanizador dos ideais do movimento 

neo-realista.  

O Neo-Realismo elege fundamentalmente as temáticas relacionadas com os 

condicionalismos sociais e económicos da sociedade, analisando as lutas de classes que 

nela se constituem, e, seguindo a ideologia marxista, na concepção filosófica do 

materialismo dialéctico, pretende contribuir para o desaparecimento de classes. 

Enquanto marxistas, os neo-realistas entendem que a cultura, a arte, os costumes duma 

sociedade, a religião, e tudo o que esteja ligado ao homem, são super-estruturas das 

infra-estruturas económicas. Tudo se interliga e relaciona. A propósito, recordemos o 

pensamento de Karl Marx sobre a relação entre super-estrutura e infra-estrutura: 
 

O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, político e 
intelectual em geral. (…). Com a mudança da base económica, toda a enorme super-estrutura 
é mais ou menos rapidamente destruída. Quando se consideram tais destruições, é necessário 
distinguir sempre entre destruição material das condições económicas da produção (…) e as 
formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas (…). 36 
 

Abrangendo os âmbitos político, cultural e social, o Neo-Realismo assume então  

                                                            
34 Joaquim Namorado, “Do Neo-Realismo, Amando Fontes” in O Diabo, 31-12-1938. 
35 Ibidem. Joaquim Namorado citando Romain Rolland. No mesmo artigo, Namorado faz também uma 
crítica à arte moderna e às vanguardas do modernismo, acusando-as de se refugiarem “nas mentiras 
nefelibatas, ou no intelectualismo puro e estéril: são os de “La trahison de clercs” e de certos ismos da 
arte contemporânea.” Noutro ponto, ainda do mesmo artigo, crítica a escrita de Marcel Proust, de Thomas 
Mann, de André Gide, de James Joyce e até de Fiódor Dostoievski acusando-os de subjectivistas e 
individualistas. E, enaltecendo Louis Aragon, e a sua presença no “ I Congresso da União de Escritores” 
soviéticos, acrescenta “(…) aqueles que, como os de depois de 1914, nasceram para a conquista dum 
mundo, reivindicam com Aragon a volta à realidade (…).” – uma crítica que vai ao encontro dos 
propósitos zhdanovistas então divulgados no referido congresso e que, entretanto, chegariam a Portugal 
através da imprensa periódica, como veremos mais à frente. 
36 Marx-Engels, Teoria sobre a Literatura e a Arte, Editorial Estampa, Lisboa, 1971, p.27.Segundo 
“Marx: Prefácio à «Contribuição para a Crítica da Economia Política», pp.13-14, Dietz Verlag, Berlim, 
1951” e “Marx e Engels: «Estudos Filosóficos», pp.72-74, Editions sociales, 1951”. 
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um carácter global, e é nesta perspectiva que os seus defensores procuram enformar a sua 

doutrina na referida concepção marxista da sociedade – o que, como vimos, no panorama 

literário e artístico correspondia à “expressão estética da visão marxista do homem e da 

vida”37. O mundo, a vida, a realidade e, fundamentalmente, o homem, ele próprio e 

enquanto ‘o outro’, são, portanto, conceitos que funcionam como os alicerces da acção 

doutrinária do Neo-Realismo, que toma claramente partido pelas classes exploradas contra 

as classes exploradoras. E este era um ideal que se identificava com a noção marxista de 

vontade colectiva, e que, ao fim e ao cabo, era também a base do ideário do PCP 

(Partido Comunista Português), “a que pertenciam, vieram a pertencer ou alguns anos 

pertenceram muitos dos escritores e, logo após, artistas plásticos, do movimento”38. 

Contudo, num depoimento publicado na revista Vértice, em 1974, Mário 

Dionísio esclarece que “as origens” do movimento neo-realista “não foram pois as de 

uma «escola» literária ou artística, que se propôs a lutar contra outra «escola» literária e 

artística (embora tal tenha inevitavelmente acontecido, sob o ângulo estritamente 

ideológico – aspecto parcelar da sua acção) ”, nem se sujeitava a “quaisquer desígnios e 

orientações exteriores impostos a um grupo, que só a prática foi formando e que, pelo 

contrário, livremente se empenhou numa luta comum”39. Portanto, segundo nos informa 

o autor, o Neo-Realismo “não foi encomendado por ninguém, por nenhuma força 

política, surgiu espontaneamente”40, nasceu da vontade própria de um grupo de jovens, 

cujas ideias e práticas iriam mais tarde compatibilizar-se com as do PCP – o objectivo, 

esse sim era comum41: lutar contra as forças repressivas do Estado Novo. Porém, como 

veremos, tal convergência de ideais acaba por se tornar a razão de futuras divergências.  

Ainda no mesmo depoimento, mas agora referindo-se ao “aparecimento” do 

movimento neo-realista, Mário Dionísio acrescenta: 
 
 
 
 

                                                            
37 “Sinais e circunstâncias”: Depoimento de Mário Dionísio, in Vértice, Vol. XXXIV, nºs. 365,366, 
Junho/Julho de 1974, p.545. Coligido em Mário Dionísio, Entrevistas 1945-1993,p. 65. 
38 Ibidem. Ibid.p.66. 
39 Ibidem. Ibidem. 
40 “Mário Dionísio: «fui sempre um anti-estalinista»”, Entrevista de Augusto M. Seabra in 
Expresso/Actual, 24/4/1982.Coligido em Mário Dionísio, Entrevistas 1945-1993, p. 111 
41 É oportuno referir que o mesmo se passava em relação aos Presencistas. Embora o ideal de fundo 
defendido pelos Neo-realistas fosse diferente do dos Presencistas, o objectivo comum era o mesmo: 
combater a repressão salazarista. Acrescentamos ainda que Mário Dionísio chegou a colaborar na revista 
Presença, com a publicação do poema Depois de mim (Março de 1938). (Cf. Revista Presença, Nºs 
53,54, Vol. III, Novembro 1938, Edição Facsímile da Texto Editora, Lisboa, 1993, p.8). Contudo, esta foi 
a única colaboração do autor com este periódico, pois incompatibilizara-se com a ideologia defendida 
pelos Presencistas, que zelavam pelo primado da arte pela arte, assente essencialmente no discurso de 
Teóphile Gautier, defensor da arte pela arte. 
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o neo-realismo, como tal, apareceu (foi aparecendo) nos fins da década de 30, através de  
artigos doutrinários e polémicos (nos quais ocasionalmente surgiu a designação, que, 
embora pouco feliz, a  prática consagrou) em  crónicas e poesias publicadas em jornais e 
revistas que já existiam ou vieram a formar-se, entre os quais O Diabo, Sol Nascente, 
Altitude, Manifesto, Vértice, páginas culturais de jornais de província, em romances (os 
primeiros dos quais de Soeiro  Pereira  Gomes  e  de  Alves  Redol),  em  colectâneas  de  
poesia  (a  colecção  do  Novo Cancioneiro), em palestras e recitais (sobretudo de 
Manuela Porto e Maria Barroso), feitos um pouco por toda a parte, em academias 
recreativas, escolas, garagens, apesar da vigilância policial ou antes que a polícia lá 
chegasse…42 

  
 

Perante as palavras do autor, constata-se a importância que a imprensa periódica 

teve na catequização sócio-cultural e no combate à “intoxicação generalizada da 

«opinião pública» sob o controlo do Secretariado de Propaganda Nacional, decretado em 

1933”, e “batuta da «política do espírito» teorizada e dirigida por António Ferro”43. Com os 

periódicos citados  –  que nas origens do Neo-Realismo se inclui também “a herança 

próxima de alguns jornais como o Liberdade”44, no qual, em 1934, Mário Dionísio e Álvaro 

Cunhal começaram a colaborar em simultâneo45 (contando também com a preciosa 

colaboração de um conjunto de jornais de província, que os complementavam) – 

configurava-se todo um dispositivo cultural amplificador das vozes de oposição à 

política opressora do Estado Novo.  

Era imperativo que o clamor neo-realista ressoasse. Porém, as restrições 

impostas pela censura não facilitavam a divulgação de qualquer ideal político contrário ao 

vigente. “A oposição política mais explícita significaria a morte do periódico”46. O que 

acabou por acontecer em 1940 com O Diabo (1934) e Sol Nascente (1937), tal como a 

muitas outras que se criaram antes ou depois da oficialização da censura47. A esta razia 

                                                            
42 “Sinais e circunstâncias”: Depoimento de Mário Dionísio, in Vértice, Vol. XXXIV, nºs. 365,366, 
Junho/Julho de 1974, p.545. Coligido em Mário Dionísio, Entrevistas 1945-1993,p. 66. 
43 Luis Augusto Costa Dias,”A imprensa periódica na génese do neo-realismo (1933-45) ” in A Imprensa 
Periódica na Génese do Movimento Neo-Realista (1933-1945), Ed. Museu do Neo-Realismo, Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, V.F. de Xira, Novembro de 1996, p.20 
44 “Sinais e circunstâncias”: Depoimento de Mário Dionísio, in Vértice, p.545. Coligido em Mário 
Dionísio, Entrevistas 1945-1993,p.66 
45 Cf. “Tábuas” in Mário Dionísio 1916-1993, Vida e Obra, p.8. 
46 Mariana de Lemos Pinto dos Santos, Percurso Teórico de Ernesto de Sousa, Vanguarda e Outras Loas, 
Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, Lisboa, 2003, p.17. 
47 No ano em que Mário Dionísio e Álvaro Cunhal entram para o semanário Liberdade, em 1934, o 
regime salazarista modifica a legislação no intuito de oficializar a censura. Porém, antes desta 
oficialização, a realidade era já repressiva para a imprensa periódica, pois uma vez instaurada a ditadura 
militar, a 28 de Maio de 1926, a sobrevivência de qualquer periódico de cunho marxista estava condenado 
a ser totalmente banido ou sujeito a forte vigilância. Entre 1931-1932, o PCP – fundado em 1921 – 
apontava para necessidade de criar um meio de difundir os ideais marxistas. Tanto assim foi que antes da 
“normalização” da censura efectuada entre 1935-1936, Bento Jesus Caraça e José Rodrigues Miguéis, 
fundam, em 1933, o jornal O Globo – extinto, pela dita censura, apenas com dois números publicados. Na 
tentativa de contornar esta situação, os jovens opositores ao regime procuram então entrar para as 
redacções de periódicos que já circulavam reorientando-os e usando-os como meios de intervenção 
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censória escapou a revista Seara Nova, já que persistiu entre 1921 e 1979, tornando-se 

assim “o caso de maior longevidade na história da imprensa periódica portuguesa”48. 

Quanto à Vértice, fundada em 1942, “a partir de 1945, um grupo de intelectuais 

empenhados tomou conta do seu destino”. No final de 1946, início de 1947, esta revista 

“é controlada por membros que, na sua maioria, se encontram filiados no partido 

comunista, o que não acontecia até aí.”49 

Com o mesmo objectivo doutrinário com que colaborava, activa e intensamente, 

para todas as publicações já referidas, e outras tantas50, Mário Dionísio dedicava-se, ao 

mesmo tempo, à poesia, ao ensaio, à ficção, ao romance, à pintura, à crítica literária e de 

artes plásticas, para além de ser professor.  
  

Num contexto em que ocorria a crise económica e os sistemas totalitários – 

situação que redundou numa dicotomia ideológica, que se intensificou gradualmente 

desde os anos 1920 e culminou na guerra civil de Espanha e, logo de seguida, na 2ª 

Guerra Mundial – a indiferença ao flagelo humano era um comportamento, que só fazia 

sentido para Salazar e seus sequazes. Mas, aqueles cujo inconformismo cultural aliado 

ao inconformismo político levam à vontade de mudança, depressa compreenderam que, 

num regime fascista, fechado e opressor, a palavra de ordem só podia caber no 

dinamismo da acção, sem nunca perder de vista o essencial. Para Mário Dionísio, 
  
 o que caracteriza o neo-realismo não é a técnica usada (ele deve por enquanto abarcar todas, 
visto que novas linguagens só podem criar-se através do lento aproveitamento, em síntese, das 
linguagens existentes), nem os motivos que o atraem de preferência. O que o caracteriza é a 
posição em que se coloca ideologicamente perante eles.51  
 
 

O sentido de pluralidade estética de Mário Dionísio ditava que o Neo-Realismo 

devia estar, mais no assumir uma “posição” marxista do que no seguir uma estética 

marxista. Todavia, para assumir essa “posição” ideológica o homem tinha que mudar, 

                                                                                                                                                                              
cultural e literária, para assim conseguir difundir a sua mensagem a um público mais vasto. Porém, mais 
tarde ou mais cedo, o resultado acabava sempre por ser a extinção. Cf. António Pedro Pita,”A importância 
da imprensa periódica para o estudo do Neo-Realismo” in A Imprensa Periódica na Génese do 
Movimento Neo-Realista (1933-1945), Ed. Museu do Neo-Realismo, Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, V. F. de Xira, Novembro de 1996, p.13 e Cf. Mariana de Lemos Pinto dos Santos, Percurso 
Teórico de Ernesto de Sousa, Vanguarda e Outras Loas, p. 17, nota 1. 
48 Luis Augusto Costa Dias,”A imprensa periódica na génese do neo-realismo (1933-45) ”, p.15.  
49 Viviane Ramond, A Revista Vértice e o Neo-Realismo Português, Editora Angelus Novus, Coimbra, 
2008, p.80. 
50 Para informação cronológica mais pormenorizada sobre a imprensa periódica em que Mário Dionísio 
colaborou, ou em que participou na direcção, consultar “Tábuas” in Mário Dionísio, Vida e Obra 1916-
1993, pp. 7-15. 
51 Mário Dionísio, “O que é o neo-realismo?”, entrevista in O Primeiro de Janeiro, 1945. Coligido em 
Mário Dionísio, Entrevistas 1945-1993, p.14. O sublinhado é da nossa autoria. 
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porque “ou se mudava o Homem, ou não se mudava nada”52. Era “preciso dar ao 

homem a consciência de si próprio”53  para que tomasse consciência do ‘outro’, pois o 

sentido de humanismo não podia abafar-se “na confusão caótica dos sentimentos de 

interesse individual”54. O homem não podia viver apenas no mundo do ‘si para si’, da 

consciência introspectiva. Conforme refere Mário Dionísio, o “homem não surge e 

existe isoladamente; é, antes, o fruto dum meio que o cria e o molda, e sobre o qual ele 

exerce constantemente a sua acção”55. Impunha-se, portanto, uma tomada de 

consciência da existência do Mundo. E, entre 1936-1939, este foi um modo de ser e 

estar que depressa se desencadeou entre a nova geração, pois com a guerra de Espanha:  
 

aqui ao lado, vivida dia a dia e hora a hora com o ouvido colado aos aparelhos de TSF, (…). 
As notícias diárias dos bombardeamentos, dos fuzilamentos, das aldeias destruídas, sem pão, 
sem armas. E o «no pasarón!». O «não passarão» vibrando no nosso desespero, ainda antes 
de gritado nas barricadas de Madrid, sentido em silêncio e lágrimas, neste país agrilhoado, 
esvaziado, com amigos perseguidos, presos, torturados, muitos deles mortos não se sabia 
onde. (…). Tudo isso foi raiz (e corpo) do neo-realismo.56.  
 

Na pintura, esta “raiz” e este “corpo” estavam inquietantemente representados 

numa pintura chamada Guernica, de Picasso, apresentado na Exposição Internacional de 

Paris, em 1937. Um grito que surge na simultaneidade da expressão plástica da vida, da 

beleza, da harmoniosa elegância das linhas e das cores, mas também como a “expressão 

da desarmonia e do horror, (…) que no país vizinho não parava de crescer”57. Esta era a 

realidade do mundo, aquela que precisava de ser analisada de dentro para fora e não no 

‘retiro’ da subjectividade.  

Em 1939, entre a participação nos periódicos O Diabo e Altitude, o término da 

sua licenciatura e um estágio no ensino liceal Mário Dionísio começa a colaborar na 

revista Seara Nova, a convite de António Sérgio. 

E depois, “Outra guerra. Mais selvagem que todas as passadas”58 : a 2ª Guerra 

Mundial. E assim se iniciava ”o conflito mais trágico que o mundo conheceu. Seis anos 

                                                            
52 Mário Dionísio, Autobiografia, p.26. As obras Poemas (1936-1938) e Terceira Idade (1982) de Mário 
Dionísio, são também alertas para a necessidade dessa nova humanização do homem. 
53 Marx-Engels, Teoria sobre a Literatura e a Arte, p.15. 
54 Manuel Laranjeira, O Pessimismo Nacional, Padrões Culturais Editora, Lisboa, 2008, p.27. 
55 “Uma Entrevista com Mário Dionísio: Neo-realismo - O mito dos personagens - Tipos neo-realistas – 
Os valores estéticos e o neo-realismo - Influências estrangeiras”, entrevista dirigida por Luis Pacheco, in 
O Globo, 15 de Abril de 1945. 
56 Mário Dionísio, Autobiografia, p.26. 
57 Mário Dionísio, “Ao Serviço de” in A Paleta e o Mundo (1ª edição), 4ª parte, Vol. II, Publicações 
Europa-América, Lisboa, Dezembro de 1962, p.546 
58 Mário Dionísio, Autobiografia, p.24. 
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de medo e de ódio, da mais aperfeiçoada técnica ao serviço do medo e do ódio: a 

ciência, o trabalho, a própria arte, ao serviço do ódio ou vítimas do ódio”59.  

Tudo isto funcionou como catalisador das consciências antifascistas, que se 

ampliavam e ganhavam novo alento e “novos sectores”, que se traduziam “em múltiplas 

acções e empreendimentos” 60. Não obstante, Salazar soube manter, sempre, a aparente 

neutralidade e o conveniente alheamento. Primeiro, subtilmente, ajuda os rebeldes 

franquistas a combater e/ou fuzilar os republicanos do governo legal espanhol61, e 

depois, enquanto estala a maior carnificina de todos os tempos, nada o impediu de 

consumar o delirante capricho, que foi a realização da “Exposição do Mundo 

Português”, precisamente em 1940. Como poderiam jovens “na casa dos vinte”62, ou 

outros menos jovens, ficar indiferentes?  

“Com o regime salazarista activamente do lado de Adolf Hitler e Benito 

Mussolini, aperfeiçoando sempre o seu aparelho policial e o rigor da censura, o Neo-

Realismo conheceu anos bem difíceis. Mas resistiu, aumentou, prosseguiu”63. E é em 

1940 que aquele movimento se consolida. Na “refrega infernal” das guerras, que 

puseram em jogo “o nosso destino e o da Europa”, no panorama cultural português a 

afirmação política do formulário neo-realista decorria com o surgimento cada vez mais 

numeroso de escritores, de pintores, de músicos, que “com os seus livros, os seus 

                                                            
59 Mário Dionísio, “Ao Serviço de” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p.550.  
60 João Madeira, Os Engenheiros das Almas, p. 103. 
61 Logo após o 10º aniversário da “Revolução Nacional” (28/05/1936), cujas comemorações estavam a 
cargo do SPN (Secretariado de Propaganda Nacional, que depois da 2ª Guerra Mundial se designa por 
SNI, Secretariado Nacional de Informação), ocorre um levantamento militar de direita, comandado pelo 
general espanhol Francisco Franco, nos enclaves coloniais dominados por Espanha em Marrocos. Assim 
se inicia o conflito militar, político-ideológico e social de que resultará a Guerra Civil de Espanha - que se 
prolonga entre 1936 e 1939 e que resultou na implantação de um regime fascista, que envolveu e marcou 
profundamente, não só a totalidade da sociedade espanhola, como também uma parte significativa da 
comunidade internacional. Envolvimento esse que se manifestou, por um lado, através do apoio 
directamente concedido aos nacionalistas espanhóis pelos regimes fascistas de Portugal, Itália e 
Alemanha, por outro lado, do apoio concedido pela União Soviética e pelos milhares de voluntários - 
desde democratas, anarquistas e comunistas, e ainda por um outro, pelas potências democrato-liberais que 
assumiram uma posição de neutralidade duvidosa. No início desta guerra, o regime fascista do Estado 
Novo não só ajuda e apoia as forças nacionalistas espanholas, como a sua posição é anunciada 
exemplarmente através duma nota oficiosa intitulada “A ordem pública em Portugal e os acontecimentos 
em Espanha”. Não obstante, o Estado Novo procurou sempre manter uma fachada de”neutralidade”e de 
“não interferência nos assuntos internos de outro Estado soberano”. O mesmo acontece quando as tropas 
alemãs atacam a Polónia e a Inglaterra e a França declara guerra à Alemanha, em 1939/1940, pois Salazar 
afirma a mesma posição de “neutralidade portuguesa no conflito”. Cf. AA.VV., História de Portugal em 
Datas, pp.333-335. 
62 João Madeira, “Águas Vivas” in Mário Dionísio 1916-1993, Vida e Obra, «Colecção Mário Dionísio 
Nº 4», Edições Casa da Achada - Centro Mário Dionísio, Lisboa, 2011, p. 23. 
63 Entrevista a Mário Dionísio dirigida pela Arteopinião, nº 2, Janeiro de 1979. Coligido em Op.cit. Mário 
Dionísio, Entrevistas 1945-1993, p.77.  
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quadros, a sua música”64, e com a publicação “de artigos doutrinários quase sempre 

polémicos”, faziam ecoar as suas vozes, ainda que a censura os levasse a fazê-lo “numa 

linguagem forçosamente pouco clara (não se podia escrever, por exemplo, «luta de 

classes», «proletariado», «revolução», em certas fases a própria palavra «neo-realismo», 

era cortada) ”65.  

Entre 1940-1943, Mário Dionísio fica gravemente doente. Mas a sua luta 

doutrinária não pára. Lê e escreve “como nunca até então”66. Entre 1941-1943, escreve 

O Dia Cinzento, a primeira colectânea de contos do autor, publicada em 1944, em que 

se aborda pela primeira vez o quotidiano citadino e pequeno-burguês. Aliás, no Neo-

Realismo de Mário Dionísio não cabiam apenas camponeses e operários: 
 

 Havia a sociedade inteira: tudo dependia do «ponto de vista» (…). Havia, nomeadamente, a 
pequena-burguesia a que todos pertencíamos, que conhecíamos de dentro e que tinha (teria), 
quanto a mim, um papel importante na situação política portuguesa. Não inventada, mas 
observada e pessoalmente vivida, a pequena burguesia permitira trazer a nossa ficção para a 
cidade. E foi o que fiz em quase todo «O Dia Cinzento».67 
 
 

É importante aqui sublinhar que, de acordo com o que Mário Dionísio refere na 

sua Autobiografia, estes contos marcam duas viragens na literatura portuguesa: uma 

porque que se escreve sobre quotidiano citadino e os seus cidadãos, “a pequena 

burguesia a que todos” pertenciam e que conheciam”de dentro”, e cuja acção se tornou 

importante mediante a situação da política portuguesa da época. Afinal, no quotidiano 

que se pretendia expressar como real “não havia só camponeses e operários”; e segundo, 

porque com O Dia Cinzento o autor faz uso de um novo formato literário: o conto, ou 

melhor, a “short story”. A falta de livros e jornais franceses levou Dionísio a “puxar 

pelo pouco inglês” que sabia e a “desenvolvê-lo o mais possível”, permitindo-lhe 

“conhecer directamente as literaturas de língua inglesa” e a “descobrir a short story e a 

short short story”. Como o próprio referia, na época a short story estava “pouco em 

moda, o diabo saberá porquê”68. 

Em 1941, respondendo a uma proposta de Joaquim Namorado, Mário Dionísio 

publica  Poemas no segundo volume da colecção  Novo Cancioneiro. E, no mesmo ano,  

                                                            
64 Ibidem. Coligido em Ibid. p.76. 
65 “Sinais e circunstâncias”: Depoimento de Mário Dionísio, in Vértice, p.545. Coligido em Op. cit Mário 
Dionísio, Entrevistas 1945-1993,p. 66. 
66 Mário Dionísio, Autobiografia, p. 31. 
67 Ibid. p.33. 
68 Ibid. pp.33,34. Esta pesquisa levou Mário Dionísio a traduzir A Pérola de John Steinbeck, editada pelas 
Publicações Europa América, Lisboa, 1950.   
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eis que chega “um amor novo”69: a pintura.  

Ainda em 1941, é editado Esteiros de Soeiro Pereira Gomes - uma obra que, tal 

como o Novo Cancioneiro, irá reforçar a consolidação político-cultural do movimento 

neo-realista. Dois anos antes, com a obra Gaibéus, Alves Redol tornara-se “o 

introdutor, na nossa literatura, daqueles homens e daqueles problemas que os literatos 

seus antecessores não tinham visto ou não tinham sabido ver ou não tinham 

simplesmente querido ver”, uma obra de “orientação literária”, que, na altura, foi “ao 

encontro das necessidades, dos desejos e do gosto do público”70 , pois trata-se dum 

trabalho que aborda os homens simples do quotidiano simples de que fala Joaquim 

Namorado, conforme vimos.  

No ano seguinte, em 1942, Mário Dionísio publica, na revista Seara Nova, as 

“Fichas” (nºs 1 a 9), e, a convite de Bento de Jesus Caraça – de quem o autor colhe, 

entre outros legados, a herança da “reivindicação da cultura para a sociedade inteira”71 – 

profere uma Conferência na Universidade Popular, sobre o “Significado e destino da 

pintura moderna portuguesa”, que se vai repetir no Ateneu Comercial do Porto em 

194472.  

Entretanto, qual era o panorama da política portuguesa?  

Enquanto os objectivos neo-realistas se afirmavam, o Estado Novo propunha 

novamente um candidato, único, às “eleições” de 1942: Óscar Carmona é reeleito para a 

Presidência da República - saga que se irá repetir. No mesmo ano, sai o primeiro 

número da revista Vértice, para a qual Mário Dionísio começa a colaborar em 1945. Na 

impossibilidade de continuar o estágio que havia interrompido, em 1943 o autor vai 

leccionar para o ensino particular e termina a escrita das “Fichas”. Porém, as últimas 

duas “Fichas” (nºs 13 e 13A), vão dar início a uma controvérsia entre o autor e João 

Pedro de Andrade, que, por sua vez, vai dar origem à escrita da conhecida Ficha 14, 

editada pelo próprio Mário Dionísio.73 

                                                            
69 Ibid. p.43. 
70 Mário Dionísio, “Ficha 5” in Seara Nova, Nº 765, 11 de Abril de 1942. Nesta “Ficha”, o autor faz uma 
crítica que toca no cerne do desentendimento interno do Neo-Realismo: as questões do “conteúdo” e 
“forma”, entrando em desacordo com o ideário conteudista de Alves Redol. 
71 Mário Dionísio,”Evocação de Bento Caraça” in “Homenagem a Bento de Jesus Caraça” in Vértice, 
Vol. XXXVIII, Nºs 412,413,414, Set/Out/Nov, 1978, p.506. 
72 Cf. Mário Dionísio 1916-1993, Vida e Obra, p.9. 
73 Na “Ficha 13” e na “Ficha13A”, Mário Dionísio faz uma crítica aos ensaios O Problema do Romance 
Português Contemporâneo (1942) e A Poesia da Moderníssima Geração (Génese duma atitude poética) 
(1943), ambos da autoria de João Pedro de Andrade. Nas “Fichas”, entre outras advertências, Mário 
Dionísio expõe e demonstra que os caminhos críticos que J. P. de Andrade seguia nas referidas obras, 
podiam não só levá-lo às fórmulas formalistas, como mostravam que o autor ignorava a teoria “basilar do 
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Ainda em 1943, o autor participa na organização das Conferências do Grémio 

Alentejano (a actual Casa do Alentejo)74, em que se projectara realizar “uma série de 

palestras ilustradas com recitais de poesia e música (…), destinadas a um vasto 

público”75. No entanto, apenas se realizou a 1ª Conferência: “Algumas reflexões sobre 

Arte”, proferida por Bento de Jesus Caraça, já que a 2ª, proferida por Fernando Lopes 

Graça, foi interrompida pelos esbirros de Salazar, a PIDE.  

Em 1945 termina a 2ª Guerra Mundial com a vitória dos Aliados, e a 30 de Abril 

deste mesmo ano morre Hitler. É então a 3 de Maio que se assinala um indiscutível 

sintoma da forma contraditória como a ditadura do Estado Novo encarou, e, ainda que 

discreta e indirectamente, participou nesta guerra, ao decretar três dias de luto nacional 

pela morte daquele ditador e enviou os parabéns ao novo chefe do governo nazi, o 

almirante Dönitz. Mas, pressionado pelas forças vencedoras, em Agosto pronuncia o 

célebre e ilusório discurso de “abertura democrática”, prometendo eleições livres e 

                                                                                                                                                                              
neo-realismo: oposição às ideologias subjectivistas e decadentes e aproveitamento de todo o 
desenvolvimento da literatura e arte do passado, incluindo as conquistas técnicas dos próprios 
subjectivistas”(Cf. “Fichas 13 e 13A”). J. P. de Andrade reagiu negativamente às críticas de Dionísio e 
responde-lhe num artigo intitulado “Arrumação duma ficha”, também publicado na Seara Nova. Porém, 
quando Dionísio procura contra-responder pelo mesmo meio, através da “Ficha 14”, a direcção (Câmara 
Reis) da Seara Nova, antes de publicar a resposta, propõe a “aceitação de cortes”no conteúdo da mesma. 
A proposta naturalmente que desagradou a Dionísio, porque, se até à data se sujeitava apenas à Comissão 
de Censura imposta pelo Estado Novo, a partir daquele momento teria que sujeitar-se ao acto censório 
imposto pela aquela revista. I.é., antes da censura ‘oficial’, teria que passar pelo “lápis censório” da Seara 
Nova. Não aceitando “os cortes”, Mário Dionísio deixa de colaborar na Seara Nova - colaboração que 
iniciara em 1939 - e ele próprio edita a Ficha 14. Nesta, Dionísio esclarece que a sua escrita não vai no 
sentido de defesa das questões estéticas do Neo-Realismo, mas “unicamente para que o público, através 
dum caso que se não é de importância máxima em si próprio reúne no entanto circunstâncias típicas, 
ajuíze da actual orientação da revista Seara Nova, da fase de contradição em que os problemas de hoje 
obrigaram a entrar a sua ideologia e a sua actividade” (Mário Dionísio, Ficha 14, Edição do autor, Lisboa, 
1944, p.8). O que daqui se depreende é que o “unicamente”, tal como sublinha Fernando Alvarenga, 
“Sem nos determos à procura dos sentidos, também estéticos, para que aponta o polissémico termo, 
repare-se que no fundo o que Dionísio pretende pôr em questão ultrapassa, em última instância, a Seara 
Nova, dado que são «os problemas de hoje» que afinal lhe modificam a orientação”. Portanto, ao 
combater esta atitude da dita revista, Mário Dionísio está, ao fim e ao cabo, “a combater o regime político 
vigente”.Todavia, esclarecido o passado, o autor é convidado a colaborar de novo na revista, à qual 
regressa em 1945. (Cf. Fernando Alvarenga, “Para a História do Neo-Realismo Português: Da «Ficha 
14», de Mário Dionísio” in Colóquio Letras, “Notas e Comentários”, Nº 92, Julho de 1986, pp.74-77 e, 
do mesmo autor, Afluentes Teóricos-Estéticos do Neo-Realismo Visual Português, Edições Afrontamento, 
Porto, 1989, pp. 109-115. Cf. também Mário Dionísio, “Ficha 13” e “Ficha 13A” in Seara Nova, Nºs 832 
e 833, 24/7/1943 e 31/7/1943, respectivamente; e João Pedro de Andrade, “Arrumação duma Ficha” e 
“Arrumação duma Ficha (Conclusão) ” in Seara Nova Nºs 834 e 836, 7/8/1943 e 21/8/1943, 
respectivamente.  
74 Estas conferências foram planeadas em casa de Mário Dionísio:”Enchia-se-nos a casa de amigos. 
Velhos e novos amigos. (…). Juntos projectámos e organizámos, na mesma sala onde lavro este 
documento para a posteridade (que não há), muita coisa que esforçadamente ergueu o punho contra a 
barbárie fascista. Se esta sala falasse, nunca mais se calava”. Cf. Mário Dionísio, Autobiografia, p. 39. 
75 Mário Dionísio, Autobiografia, pp. 39,40. Para pormenores sobre o conteúdo da 1ª Conferência, 
consultar o texto de Bento de Jesus Caraça, “Algumas reflexões sobre Arte” in Conferência e Outros 
Escritos, Lisboa, 1970, p.179 (conforme regista Mário Dionísio na p. 40, nota 21, da sua Autobiografia). 
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parece aceitar uma certa liberalização do regime. Torna a censura “um pouco mais 

suave” 76, liberta prisioneiros políticos.  

Perante tais promessas, as forças opositoras ao regime resolvem organizar-se. E 

assim se forma, em Outubro, ainda no ano 1945, o MUD (Movimento de Unidade 

Democrática), que rapidamente consegue milhares de apoiantes. Este Movimento era 

formado por “um grupo de moderados não-comunistas”, que usufruíam de “alguma 

autonomia em relação ao PCP”77. Embora fosse uma oposição não legalizada, mas sim 

tolerada pelo regime, o MUD, logo após a sua formação, reivindicava um adiamento das 

eleições, marcadas para Novembro, a fim de se consolidar com eficácia e concorrer 

então nas anunciadas “eleições livres”. Contudo, “através do governador civil de 

Lisboa, o governo de Salazar informa os dirigentes do MUD de que as suas propostas 

foram recusadas”78. Desta forma, para além de deixar “o campo livre para os membros 

da União Nacional que serão eleitos sem dificuldade” 79, Salazar consegue, não só uma 

forma de não ser pressionado pelos países democratas, como também manter “os laços 

seculares com a Inglaterra”80.  

E as artes plásticas em Portugal? Qual era o ponto de situação no decorrer destes 

anos?  

Segundo Mário Dionísio, a acção de António Ferro foi muito eficaz, pois tinha 

conseguido reunir, em torno do SPN/SNI e da sua “política do espírito”, “a maioria 

esmagadora dos artistas modernos, fossem quais fossem as suas convicções pessoais”, 

pois aquele “era praticamente o único local de exposição para os modernos”81. É facto, 

que existia também a Sociedade Nacional de Belas Artes, porém, havia já muito tempo 

que esta instituição estava nas mãos dos “artistas tradicionais”. O ambiente era 

politicamente pesado, pois entre aqueles artistas formavam-se grupos, “que mutuamente 

                                                            
76  Viviane Ramond, A Revista Vértice e o Neo-Realismo Português, p.79. 
77 Conforme nos informa João Madeira, “ao MUD caberia apenas lutar, numa base de unidade não 
partidária, pelo restabelecimento das liberdades democráticas e pela realização de eleições livres. O PCP 
entendia que o MUD não deveria prefigurar os fundamentos programáticos de um ulterior governo, tarefa 
que competiria ao MUNAF, que dispunha de um Programa de Emergência do Governo Provisório desde 
Agosto de 1944”. O MUNAF– Movimento de Unidade Nacional Anti-Facista, não substituía o PCP, tinha 
um Conselho (CUNAF) que “seria o verdadeiro organismo dirigente da luta antifascista, que não se 
substituía aos partidos, enquanto o MUD funcionaria como alavanca de massas para a criação de 
condições democráticas no País. Por isso, o PCP combatia as tentativas de dissolução do MUNAF e a sua 
substituição pelo MUD.”. O “PCP considerava o MUNAF como a grande organização política 
antifascista, da qual o MUD deveria depender”. (João Madeira, Os Engenheiros das Almas, pp.173, 174).  
78 AA.VV., História de Portugal em Datas, p.342. 
79 Ibid, pp.341,342. 
80 Viviane Ramond, A Revista Vértice e o Neo-Realismo Português, p.79. 
81 “Sinais e circunstâncias”: Depoimento de Mário Dionísio, in Vértice, p.547. Coligido em Mário 
Dionísio, Entrevistas 1945-1993,p. 69. 



Neo-Realismos, As Vozes da Oposição 

27 
 

se digladiavam” para expor naquele espaço, e os “novos modernos tinham desistido de 

lá pôr o pé”82. De facto, é evidente como as contradições políticas se sobrepunham às 

contradições estéticas. 

Ainda no ano de 1945, Mário Dionísio começa a colaborar na revista Vértice, 

que a partir de 1946 se encontra tutelada por uma maioria de filiados do PCP - o que até 

então não tinha acontecido83. Nesta altura o autor já era militante do PCP.  

Entretanto, o MUD cria a CEJAD (Comissão de Escritores, Jornalistas e Artistas 

Democráticos), que se destacou pelas suas iniciativas e actividades políticas e culturais 

de que fizeram parte muitos intelectuais. Entre eles, Mário Dionísio que logo foi 

incumbido de fazer a ligação entre o PCP e aquela Comissão do MUD.  

Como vimos, o clima político na SNBA (Sociedade Nacional de Belas Artes) era 

instável e os artistas ”tradicionais” consideravam a impossibilidade de lutar pela 

nomeação duma nova direcção. Diziam que se isso acontecesse “até os mortos se 

levantariam das urnas para irem votar”84. Todavia, a CEJAD, com Mário Dionísio à 

cabeça, altera este panorama conseguindo que os artistas antifascistas vencessem as 

eleições naquela instituição. E as renovações começam de imediato: para além da 

criação de uma pequena revista, uma das iniciativas iria mudar, por uns anos, o 

panorama artístico português: a realização da 1ª Exposição Geral de Artes Plásticas, em 

1946 – evento que se repetirá anualmente até 1956, com excepção de 1952, ano em que 

a SNBA foi encerrada pela PIDE. 

Em 1948, o MUD continua a lutar por eleições livres, mas “ultrapassada a 

conjuntura das dificuldades políticas resultantes da derrota das principais potências 

fascistas na Segunda Guerra Mundial, o governo de Salazar volta a utilizar, na sua quase 

totalidade, os métodos repressivos desenvolvidos desde o final dos anos vinte”85. Deste 

modo, é decretada a ilegalização formal do MUD e “são presos todos os membros da 

sua Comissão Central e da Comissão Distrital de Lisboa”.86  

Com o PCP enfraquecido, por conta das prisões e perseguições dos seus 

militantes, e o governo português a conseguir consolidar a sua posição no contexto 

internacional da Guerra-Fria, a acção repressiva do Estado Novo intensifica-se cada vez 

mais. Assim, por não serem asseguradas as condições necessárias à democracia, Norton  
                                                            
82 Ibidem. Ibidem. 
83 Cf. Viviane Ramond, A Revista Vértice e o Neo-Realismo Português, p.80. 
84 “Sinais e circunstâncias”: Depoimento de Mário Dionísio, in Vértice, p.547. Coligido em Mário 
Dionísio, Entrevistas 1945-1993,p. 69. 
85 AA.VV., História de Portugal em Datas, p.347. 
86 Ibidem. 
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de Matos, então candidato da oposição à Presidência da República, anuncia a 

desistência da sua candidatura e Óscar Carmona é de novo reeleito87.  

É ainda no ano de 1949, entre a publicação dum estudo sobre “Guilherme de 

Azevedo” e a participação em exposições, que Mário Dionísio vai a Paris entrevistar 

oito autores: a que posteriormente se junta uma ‘visita’ à pintora portuguesa, que vivia 

em Paris, Maria Helena Vieira da Silva, e uma ‘conversa’ com Portinari, pintor 

brasileiro, amigo do autor. 

 Que intenções reservavam estas entrevistas? Conforme vimos, Mário Dionísio, 

na busca dum novo realismo, entendia que os diversos modos de ver e representar a 

realidade de cada um dos autores entrevistados, poderiam constituir uma mais-valia para 

esclarecer, e assim actualizar, o significado daquele conceito – um assunto que 

desenvolveremos mais à frente. 

 Mas perguntamos: a contestação ao ‘velho’ humanismo burguês de Oitocentos, 

que modelava as bases do pensamento presencista, não era já um ponto de fundamental 

consenso entre os Neo-realistas? Acaso não havia consenso na visão que tinham sobre a 

fonte ideológica na qual se reviam, ou seja, sobre o marxismo? Se, em 1949, os cânones 

programáticos do Neo-Realismo pareciam estar já delineados, por que motivo Mário 

Dionísio procurava outros modos de expressar o real? O que o leva a tal determinação?    

Procuremos então responder a estas questões nos pontos que se seguem. 
 
 
 
 
2. Propostas do Realismo. Polémicas 

 
 
 

 não era nada fácil fazer polémicas numa  língua  que sabia- 
mos  censurada, regimentada, onde precisamente aquilo que 

 se  defendia  (o  marxismo)  era  o  que  não  podia  ser  dito. 
 

JORGE SILVA MELO, Mário Dionísio, Vida e Obra  
 
 

 
No panorama artístico português era finalmente retomado o debate, que se tinha 

iniciado nos anos de Oitocentos, entre as teses de Téophile Gautier, defensor da “arte 

pela arte”, e de Pierre-Joseph Phroudon, que defendia a necessidade de uma “arte útil” – 

um estilo de arte que no âmbito literário português de Oitocentos teve em Antero de 

Quental um precursor, cujo pensamento evidenciava um carácter claramente 

                                                            
87 Cf. Ibid. pp.347,348. 
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socializante88. Contudo, o debate que se iria iniciar, entre os meados de 1930 e o início 

da década de 194089, acontecia na sequência das controvérsias teórico-literárias, que, 

conforme vimos, teve como intervenientes os Presencistas, herdeiros do humanismo 

burguês de Oitocentos, com fundamentos no socialismo utópico da Geração 70 (a que 

Antero pertenceu), e os Neo-realistas, zeladores dum novo humanismo inspirado no 

materialismo dialéctico de Karl Marx. 

Mas, em primeiro lugar, para que percebamos as controvérsias internas do Neo-

Realismo precisamos de entender: o que provocava afinal o debate entre Presencistas e 

Neo-realistas?  

Fundada a revista Presença, em 1927, entre o ‘triunvirato’ dirigente, constituído 

por José Régio, Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões, o primeiro surge como 

figura tutelar, quer na qualidade de ficcionista e poeta, quer como crítico e doutrinador 

do presencismo. Enquanto tal, o autor de Poemas de Deus e do Diabo redige uma 

espécie de manifesto logo no primeiro número, intitulado “Literatura Viva”, onde expõe 

as premissas teóricas que iriam nortear o pensamento estético presencista: 
   

Em arte, é vivo tudo o que é original. É original tudo o que provém da parte mais virgem, mais 
verdadeira e mais íntima duma personalidade artística. A primeira condição duma obra viva é 
pois ter uma personalidade e obedecer-lhe (…) Pretendo aludir nestas linhas a dois vícios que 
inferiorizam grande parte da nossa literatura contemporânea, roubando-lhes esse carácter de 
invenção, criação e descoberta que faz grande a arte moderna. São eles: a falta de 
originalidade e a falta de sinceridade.90. 

 

                                                            
88 Na 1ª das célebres “Conferências do Casino” – que marcaram o início da difusão das ideias socialistas e 
anarquistas em Portugal – Antero de Quental profere um discurso, “As causas da decadência dos povos 
peninsulares nos últimos três séculos”, que identifica o carácter social do pensamento deste poeta e 
filósofo português. Não obstante a curta duração – apenas quatro sessões – não podemos deixar de 
assinalar o impulso que as “Conferências Democráticas”, de 1871 – que tiveram lugar no Casino 
Lisbonense, e por isso conhecidas como “Conferências do Casino” – deram às doutrinas do realismo, que 
posteriormente vão ser motivo de debate entre os Presencistas e Neo-realistas. Para informação sobre o 
“Humanismo oitocentista à Proudhon”, ver Alexandre Pinheiro Torres, “Repensar (Em 1976) O Neo-
Realismo” in O Neo-Realismo Literário Português, (1ª edição), Moraes Editores, Lisboa 1977, pp. 9-16. 
89 Segundo Nicole Racine, a “Querela do Realismo” na França inicia-se também em meados da década de 
1930 e atinge os pontos culminantes nos debates, que tiveram lugar na Casa da Cultura de Paris (Maison 
de la Culture de Paris), em 1934 e 1936 – "os únicos grandes debates públicos da sociedade artística ao 
longo da década". Estes debatem – onde participaram figuras relevantes como Jean Lurçat, Marcel 
Gromaire, Louis Aragon, Fernand Léger, Le Corbusier, André Lhote, Jean Cassou, etc. – vão depois dar 
origem à obra La Querelle du Réalisme publicada em 1936, sob a iniciativa de Aragon. Cf. AA.VV. La 
Querelle du Realisme, Collection “Comune”, Éditions Sociales Internationales, Paris, 1936. Nicole 
Racine acrescenta ainda que “o interesse dos debates de 1936 está apenas no facto de neles se justapor 
uma variedade de modelos de realismo, porque uns rejeitam uma arte mais militante e outros defendem 
uma arte mais explicitamente politizada, mas num contexto de união”. Cf. Nicole Racine «La Querelle du 
Réalisme» (1935-1936)» in Revue Sociétés & Représentations, Publications de la Sorbonne (n° 15), 
1/2003, p. 113-131.  
90 José Régio, «Literatura Viva» in Presença, Folha de Arte e Crítica, Nº1, (dir.) Branquinho da Fonseca, 
J. Gaspar Simões, José Régio, Coimbra, 10 de Março de 1927, p.1.  
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Para José Régio os princípios base da criação artística eram a “originalidade” e a 

“sinceridade”. Aos valores artísticos, que considerava maiores na arte moderna, a 

“invenção, criação e descoberta”, José Régio opunha a “falta de originalidade” e a “falta 

de sinceridade”, pois se a primeira levava ao “exagerado gosto” pela “retórica”, a 

segunda levava ao “pedantismo”91. Para além disso, entendia que na criação da obra, a 

ausência de “personalidade artística” impedia que o “conteúdo” e o “continente” se 

harmonizassem numa síntese: a “Obra”92.  

Tendo ainda em conta aquilo que considerava serem os aspectos estéticos da 

obra de arte, Régio faz uma recomendação no sentido de alertar os críticos de arte para a 

distinção entre verdadeiros criadores e simuladores, já que os últimos seriam os 

responsáveis pela existência da «literatura morta». Era necessário que se evidenciassem 

os requisitos, que faziam surgir uma «literatura viva», i. é., “aquela em que o artista 

insuflou a sua própria vida, e que por isso mesmo passa a viver de vida própria”93. 

Num outro texto em que se completam os pressupostos presencistas – 

“Literatura livresca, literatura viva” – perante as críticas da política cultural do regime, 

Régio questiona e esclarece: 
  

Quer isto dizer que as preocupações de ordem política, religiosa, patriótica, social, ética - 
hão-de, forçosamente, ser banidas da Obra de Arte? De modo nenhum (…). O artista é 
homem, e é na sua humanidade que a Arte aprofunda raízes. As Obras de Arte mais completas 
podem ser, mesmo, aquelas em que mais complexamente se agitam todas as preocupações de 
que o homem é vítima (…). Mas entendamo-nos: O que então inspira a Obra de Arte - é a 
paixão (…). O ideal do Artista nada tem com o do moralista, do patriota, do crente, ou do 
cidadão: Quando sejam profundos e quando se tenham moldado de uma certa individualidade, 
tanto o que se chama um vício como o que se chama uma virtude podem igualmente ser 
agentes de criação artística: podem ser elementos de vida de uma Obra.94   

 
 
 

Os fundamentos gerais do presencismo baseiam-se de facto no individualismo. 

Porém, o discurso regiano, balizado nos seus pressupostos e depois maturado nas suas 

proposições, se por um lado incorpora uma orientação doutrinária enquadrada no 

modernismo, por outro inclui uma visão de estética, partilhada nas suas linhas principais 

pelos restantes Presencistas, que parece ultrapassar toda a manifestação artística que venha 

a esgotar-se num mero jogo formal. E, conforme se pode constatar através das palavras 

acima transcritas, isto acontece essencialmente quando se inclui um compromisso com 

todas “as preocupações” inerentes ao mundo da arte, inclusive, o social. Segundo David 

                                                            
91 Cf. Ibidem. 
92 Cf. Ibidem. 
93 Ibid. p.2 
94 José Régio, «Literatura livresca, literatura viva» in Presença, Folha de Arte e Crítica, Nº9, (dir.) 
Branquinho da Fonseca, J. Gaspar Simões, José Régio, Coimbra, 9 de Fevereiro de 1928, p.2 
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Santos, este compromisso é considerado “sob outra orientação interpretativa”95. Uma 

interpretação que, certamente, é realizada numa perspectiva de defesa da arte pela arte, 

porque as palavras de Régio são peremptórias. A arte existe por aquilo que ela é e não 

pela sua utilidade. A verdadeira inspiração da obra de arte está na “paixão” e a sua 

finalidade é meramente estética. Tanto “um vício”, quanto “uma virtude”, podem ambos 

ser “agentes de criação artística”, pois tudo pode ser pretexto para dar “vida” a uma 

obra. E para actuar sobre a sociedade, a arte deve preservar a sua independência, i.é., a 

sua autonomia. Aliás, persistindo ainda no sentido humanista que deve ser inerente à 

criação artística, a visão de arte autónoma será uma posição que continuará a defender 

mais tarde, em 1955, no jornal O Comércio do Porto: 
 

a «arte pela arte» de, por exemplo, os «presencistas», nunca significou ausência, diminuição, 
ou desinteresse pelo o humano (…) Bem pelo contrário: Na densa e profunda humanidade das 
grandes criações artísticas, viram sempre os mais conscientes «presencistas» uma razão 
primacial da perenidade - ou «eternidade relativa do homem» - da obra de arte. (…) Nada 
disto obsta a que o ponto de vista literário seja o capital para um crítico de literatura. E o 
ponto de vista musical não será o mais importante para um crítico de música?96 

 
   

Mediante tais argumentos, e usando as palavras que Eduardo Lourenço escreveu 

em relação à Poesia, diríamos que se o único dever da arte “é salvar o seu tempo com as 

armas desse tempo, então, os Presencistas realizaram as suas promessas. Mas o seu 

«tempo» não é o tempo de “Orpheu”, misteriosamente mais antigo e mais jovem.” 97
 O 

seu tempo é agora um tempo em que os homens, e tudo o que os rodeia, serão vistos e 

apreendidos de modo dinâmico e não imutável. Mas, quando foi publicado o primeiro 

número da revista, os Presencistas tinham noção do seu atraso face à evolução da 

literatura em França. A consciência deste facto revela-se nas palavras de João Gaspar 

Simões, quando diz o seguinte: “surgia, portanto, a nossa folha com manifesto atraso 

sobre o movimento que representava em França como que a maturidade dos “ismos” do 

princípio do século e em que a tradição francesa encontrava o equilíbrio procurado pela 

literatura e a arte moderna desde o «frisson nouveau»”98.  De facto, a realidade francesa 

tinha exercido uma grande influência sobre os modernistas da geração do “Orpheu”. 

                                                            
95 David Santos, “ «Batalha pelo conteúdo» no apelo neo-realista a um «novo humanismo»” in Catálogo 
Batalha pelo Conteúdo, Exposição Documental Movimento Neo.Ralista Português, Ed. Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira e Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira, Outubro de 2007, 
p.174. 
96 José Régio, “Pontos de vista de um «presencista»”, Suplemento «Cultura e Arte» in O Comércio do 
Porto, 27 de Julho de 1955 
97 Eduardo Lourenço, Tempo e Poesia, Relógio D’Água, Lisboa, 1987, p. 163. O sublinhado é de nossa 
autoria. 
98 João Gaspar Simões, História do Movimento da Presença, Ed. Atlântida, Coimbra, 1958, p.34 
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Mas, e insistimos, o “tempo” agora era outro. Era de repressão, de extremos estados 

sociais, de guerras, que exigiam envolvimento e acção.  

Mas, se as armas desse tempo podiam ser usadas de diferentes maneiras, isso 

parecia provar que “as raízes da arte” se fincavam “no mais profundo da realidade 

social”. Provava, que a arte estava “intimamente ligada aos grupos contraditórios em 

que a sociedade se divide”99. Assim, do outro lado do debate, que iria dar solidez aos 

objectivos duma nova geração, surgiam essencialmente os colaboradores mais assíduos 

de O Diabo, Sol Nascente e Vértice, e também alguns de Seara Nova100 – completando-

se assim uma dicotomia de opostos: Presencistas e Neo-realistas e toda a dialéctica que 

daqui irá resultar. 

Num cenário reivindicativo de mudança surgem então os Neo-realistas, que a 

uma “arte decadente” – manifesta no intimismo presencista, muitas vezes inscrito nas 

filosofias intuicionista de Henri Bergson e existencialista de, por exemplo, Sören 

Kierkegaard e Martin Heidegger – contrapõem uma “arte progressista”, uma nova arte 

útil, de cariz social, que exalta a importância dos “conteúdos” e do “homem real”, 

essencialmente o das classes mais desfavorecidas101.  

Os Neo-realistas entendiam que poderiam actuar “contra o isolamento e 

autonomia das formas modernas, em prol de outros resultados sociais, ou afinal de uma 

arte ao serviço de valores ideológicos emergentes, que nasciam entre a ala marxista” 102 

do movimento que germinava contra o regime de Salazar. Perante tal, as propostas 

Presencistas de José Régio tornar-se-iam, portanto, motivo de inúmeras reacções por 

parte dos Neo-realistas.  
 
Quase toda a década de 1930 funcionou como o período de gestação do Neo-

Realismo - facto que, como vimos, pode confirmar-se através da intensa actividade, que 

progressivamente se desenvolveu nas páginas da imprensa legal103. É através desta, que 

–  num contexto de “conexão político-ideológica com a reorganização comunista de 

1929”, e com os desenvolvimentos humanistas, que decorriam da “noção de cultura 

                                                            
99 Mário Dionísio, “Os Caprichos têm data” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.66. 
100 Cf. David Santos, “ «Batalha pelo conteúdo» no apelo neo-realista a um «novo humanismo»”, p.173. 
101 Cf. Ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Dizemos “legal” porque, a partir do momento em que foi ‘oficializada’ a censura (ver nota nº 47), 
grande parte da informação político-ideológica era dada de forma clandestina. A propósito da 
“reorganização comunista” e difusão do marxismo, ver, por exemplo, António Pedro Pita, “Recepção do 
Marxismo pelos Intelectuais Portugueses (1930-1941) ” in Revista da Oficina CES - Centro de Estudos 
Sociais, Nº12, Coimbra, Julho 1989, pp. 1-29 (Cópia cedida ao CA-CMA, com referência Nº PP 63). 
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integral do homem que dá corpo à célebre conferência de Bento de Jesus Caraça”104 – se 

difunde o ideário marxista em Portugal. Exemplo de compromisso nesta difusão é a 

revista Pensamento, “Orgão do Instituto de Cultura Socialista”, que logo no início de 

1930, em Agosto, defende “um voluntário empenhamento do artista na sua obra”105 – 

acção que teve continuidade quando, em Julho de 1933, se denunciou “o Nazismo da 

Alemanha, classificando de «terrorista» a política de Hitler”106. 

Ainda em 1932, em Portugal, com intenções reservadas para “as comemorações 

do duplo centenário da Fundação e Restauração” – a “Exposição do Mundo Português”, 

em 1940 –  o Estado Novo começa “a campanha de restauros levada a cabo pelo 

Ministério das Obras Públicas e Comunicações”, com a qual pretendia ganhar “um novo 

e mais digno estatuto”, perante uma Europa “convulsa, agitada, revolucionada” 107.  

No mesmo ano, nas páginas de O Notícias Ilustrado surge um artigo, que critica 

a arte «enfezada e decrépita» de Paris e a arte portuguesa sua congénere, mas defende 

explicitamente a expressão artística “determinada pelas «fontes vitais» do homem social 

como a da Rússia e do México.”108 

A nível internacional, o ano de 1932 é marcado por um acontecimento de 

extrema importância sob o ponto de vista histórico e geopolítico: o termo “Realismo-

socialista” é documentado e pronunciado pela primeira vez, na Rússia.  

No panorama mundial dos finais da década de 1920, princípios da década 1930, as 

tendências que prevalecem manifestam-se: na «chamada à ordem» em França; na nova 

objectividade (Neue Sachlichkeit) na Alemanha, a pintura nazi do Terceiro Reich; no 

neo-classicismo fascista na Itália de Mussolini, e nas diversas formas de realismo social 

nos Estados Unidos109.  

Na União Soviética, depois da morte de Lenine em 1924, Estaline torna-se chefe 

do Estado soviético. Marcado por um regime de terror, o período de governação deste 

                                                            
104 Luis Augusto Costa Dias, “Os movimentos culturais juvenis na formação do Neo-Realismo: 
características e tendências de evolução (1933-1940) ” in Encontro: Neo-Realismo, reflexões sobre um 
movimento, perspectivas para um museu - Comunicações apresentadas no âmbito do encontro realizado 
no Palácio do Sobralinho em Março de 1987, Museu do Neo-Realismo, Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira, 1999, p.73. 
105 Fernando Alvarenga, Afluentes Teórico-Estéticos do Neo-Realismo Visual Português, Ed. 
Afrontamento, Porto, 1989, pp. 13,14. Citando Jorge Ramos, “O Intelectual e a sua Época” in 
Pensamento de Agosto de 1930. 
106 Ibid.p.14. Citando Johangar, “O Mundo Treme”, in Pensamento de Junho de 1933. 
107 Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado Novo, 1930-1940, Livros Horizonte, Lisboa, 1998, p.107. 
108 Fernando Alvarenga, Op.cit. p.14. Citando Artigo sem assinatura intitulado “Nas Belas Artes vai abrir 
o Salão de Inverno”, in Noticias Ilustrado de 18-12-1932. 
109 Cf. AA.VV., Arte Desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Postmodernidad (versão espanhola de 
Art Since 1900), Akal Ediciones, Madrid, 2006, p.260. 
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líder constituiu um marco ideológico e político, de pragmatismo e de vastas campanhas 

de propaganda sob a chancela do Estado. É neste contexto, que os biógrafos de Estaline, 

atribuindo-lhe o mérito da invenção do termo Realismo-socialista, afirmam que, durante 

uma reunião secreta de escritores nos aposentos de Máximo Gorky, terá sido Estaline a 

pronunciar o termo pela primeira vez, dizendo o seguinte: “Se o artista quer representar 

a vida correctamente, não pode deixar de observar e assinalar o que o leva até ao 

socialismo. Assim será a arte socialista. Será o Realismo Socialista”110. Mas está 

documentado que o primeiro uso público do referido termo foi feito num artigo da 

Literaturnaya Gazeta (Gazeta Literária), datado de 25 de Maio de 1932.  

Não obstante, é Andrei Zhdanov111 –  responsável pela cultura e secretário do 

Comité Central do Partido Comunista, durante a liderança de Estaline – que, junto com 

Gorki, o ‘oficializa’ e estabelece o estalinismo, num discurso proferido no “ I Congresso 

da União de Escritores”, em Agosto de 1934, relembrando a “célebre exortação” de 

Estaline, que diz que os artistas e os escritores são “os engenheiros das almas” 112.  

No entanto, a teoria estética de Zhdanov, apesar de pretender reduzir a realidade 

a um princípio único, é deveras paradoxal, pois a sua ideia de Realismo-socialista exige, 

por um lado, “a prática do «romantismo revolucionário» ”, mas, por outro lado, que essa 

prática seja feita com “os dois pés no solo da vida real e sua base materialista”. E 

Zhdanov acrescenta ainda que “os artistas deviam representar a realidade no seu 

desenvolvimento revolucionário”, mas também “deviam educar o trabalhador acerca do 

espírito utópico do comunismo”113. Não obstante este jogo ambíguo de ideias, a 

intenção de fundo de Zhdanov é, afinal, colocar os “engenheiros das almas” ao serviço 

da divulgação político-ideológica junto das massas. Portanto, na criação artística isto 

implicava submissão aos valores conteudistas e abandono dos valores formais – o que, a 

partir de 1937, se inicia com o debate entre estalinistas e trotskistas, acentuando-se 

ainda mais depois da II Grande Guerra.114 

                                                            
110Cf. Ibidem.  
111 Alguns autores, inclusive Mário Dionísio, escrevem Jdanov (Zhdanov ou Jdanov). 
112 Cf. Ibidem. Sobre o papel ideológico dos intelectuais, na sociedade portuguesa da época, e a sua 
relação com o PCP e recenseamento de todas as contradições, rupturas e militâncias, ver também João 
Madeira, Os Engenheiros das Alma, O Partido Comunista e os Intelectuais, Editorial Estampa, Lisboa, 
1996.  

113 Cf. AA.VV., Arte Desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Postmodernidad, p.260. Citando 
Zhdanov. 
114 Cf. João Barrento, “Introdução – De Weimar a Moscovo” in Realismo, Materialismo, Utopia, Moraes 
Editores, Lisboa, Novembro de 1978, pp.16-21. 
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Até 1956, num determinado e importante sector da política, a influência do 

zhdanovismo em Portugal foi bastante significativa115. De facto, as premissas 

enunciadas por Zhdanov eram as mesmas que norteavam o principal teorizador do 

Realismo-socialista: George Plekhanov que, tal como Zhdanov, era um persistente 

defensor da “teoria do reflexo”. Plekhanov foi fundador do movimento trabalhista 

russo116 e um dos primeiros críticos do impressionismo. E é precisamente uma obra de 

sua autoria, A Arte e a Vida Social, que vai ser uma das mais lidas entre os defensores 

do marxismo em Portugal. Nesta obra, Plekhanov analisa o percurso da história da arte 

e, citando Tchernichevski, –  um dos muitos autores citados também n’ A Paleta e o 

Mundo – expõe a teoria da “arte pela arte” da seguinte forma: 
  

A arte pela arte é hoje em dia uma ideia tão extravagante quanto o é a riqueza pela riqueza, a 
ciência pela ciência, etc. Todas as actividades humanas devem servir o homem se não se 
quiser que sejam vãs e ociosas ocupações; a riqueza existe para ser utilizada pelo homem; a 
ciência, para ser o seu guia; a arte deve também ter alguma utilidade essencial, e não servir o 
prazer estéril.117 

 
Perante tal, Plekhanov apresenta a sua tese, concluindo que: 
 

 A tendência dos artistas e das pessoas que vivamente se interessam pela criação artística, 
para aceitar o ponto de vista da “arte pela arte” surge e afirma-se quando existe um divórcio 
irremediável entre as pessoas que se dedicam à arte e o meio social que os rodeia. (…). 
A chamada concepção utilitarista da arte, isto é, a tendência de atribuir às obras a 
significação de uma avaliação dos fenómenos da vida, e o alegre desejo - que sempre 
acompanha a dita tendência - de participar nas lutas sociais, surge e fixa-se quando existe 
simpatia recíproca entre uma parte considerável da sociedade e as pessoas que sob forma 
mais ou menos activa se interessam pela criação artística.118 

 
 

Tchernichevski considera que a arte, enquanto “actividade humana”, tem uma 

utilidade: “servir o homem”. Plekhanov critica esta tese porque entende que a arte, para 

além de “participar nas lutas sociais”, deve ter “a significação” dos “fenómenos da 

vida”. Por outro lado, considera que é no “divórcio” entre o mundo da arte e o “meio 

social”, que está a razão de existência da teoria da arte pela arte –  teses que aqui são 

identificadas com as vanguardas e os modernismos. Para a obra de arte ter significado, 

ela deve  ter  um “assunto” que  se  baseie  nos factos  da  vida, sobretudo  naqueles  que  

                                                            
115 Cf. Rui-Mário Gonçalves, Pintura e Escultura em Portugal, 1940-1980 (3ªedição), Biblioteca Breve, 
Vol.44, Instituto da Cultura e da Língua Portuguesa/Ministério da Educação, Lisboa, 1991, p.24. 
116 Cf. George Plekhanov, “Biografia do autor” in A Arte e A Vida Social, Editora Brasiliense, SA, São 
Paulo, 1966 (2ª ed. versão brasileira), p. 207. Plekhanov é um dos maiores defensores da “atitude 
revolucionária do proletariado. (…). A sua exposição sobre o materialismo histórico é das mais lúcidas e 
detalhadas; nos círculos marxistas os seus escritos são situados logo após os de Engels.” Ibidem. 
117 Ibid. p. 12. Citando N.G. Tchernichevski, Obra Completas, ed. de 1906, Tomo I, pp.33-34 (segundo a 
fonte citada, trata-se do artigo “Acerca da Poesia”, Obras de Aristóteles in Obras Filosóficas Escolhidas, 
Tomo I, p.313). A Arte e A Vida Social de Plekhanov foi publicada pela 1ª vez em 1911. 
118 Ibid. pp. 24, 42.  
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transmitam as ditas lutas sociais. Ou seja, a arte deve ser um reflexo da sociedade. 

Plekhanov acrescenta que “não é possível obra artística sem conteúdo ideológico”, pois 

ter preocupação exclusiva pela “forma” mostra indiferença perante as “questões sociais 

e políticas.”119 O artista não deve centrar a sua criação em torno do seu ego e da sua 

auto-satisfação e prazer, porque se o fizer perde todo o sentido de realidade e acabará 

por apresentar o mundo de uma forma desfigurada. Aliás, Lenine, tal como Trostky e, 

sobretudo, Estaline, tinha também uma verdadeira aversão ao movimento moderno, 

essencialmente no que dizia respeito às “encarnações vanguardistas soviéticas”120. 

A “teoria do reflexo” surge assim como um dos programas teóricos em que se 

fundamenta o Realismo-socialista – que se desenvolve sobretudo nos princípios da 

década de 1930, durante a estadia de Luckács em Moscovo. Este filósofo húngaro-

alemão, foi considerado o teórico mais destacado da teoria marxista.121 No entanto, 

recusava a tese conteudista defendida por Zhdanov122.   

Mas Lenine, manifestando-se contra as teorias da percepção, que dominavam no 

século XIX – e que, indirectamente, atingem também o impressionismo e o pós-

impressionismo – argumentava que “não definia o reflexo como uma mera imagem no 

espelho, mas como um processo pelo qual a consciência se apropria activamente do 

mundo e o transforma”123. Uma tese que parece adequar-se ao que Mário Dionísio 

defende e que se identifica com ideia de “transformação” no acto da criação, que o autor 

constantemente apresenta nos seus artigos e na qual insistirá em A Paleta e o Mundo. 

Todavia, como veremos, também nesta obra, irá contrapor os pontos de vista de 

Plekhanov e Tchernichevski: primeiro porque entende que a arte não é um mero reflexo 

mecanicista da sociedade; segundo, porque não abdica da técnica da “deformação”, um 

modo de representar a realidade que entende ser mais verdadeiro do que a mimesis, e 

que advém precisamente da faculdade de antecipação do artista; e terceiro, porque 

defende a inseparabilidade da dicotomia conteúdo-forma.  

                                                            
119 Ibid. p. 32.  
120 Cf. AA.VV. Arte Desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Postmodernidad, p.261. (texto 
original:”Vladimir I. Lenin (1870-1924 y Lev Trostsky (1879-1940), pero sobre todo Josif Stalin, sentían 
verdadera aversión por el movimiento moderno, sobre todo por sus recientes encarnaciones vanguardistas 
soviéticas,” e depois acrescentam “y los tres preferían a los Peredvizhniki. Em Materialismo y 
empiriocriticismo, Lenin argumentaba contra las teorias de la percepción dominantes en el siglo XIX (y 
indirectamente contra el Impressionismo y el Postimpressionismo) afirmando que las sensaciones ópticas 
no eran – como habían sugerido los seguidores rusos del fisiólogo austriaco Ernst Mach (…) – elementos 
reales dentro de la experiencia del mundo, sino meros reflejos de las cosas reales.” Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 Cf. João Barrento, “Introdução – De Weimar a Moscovo” pp.16-21. 
123 Cf. AA.VV., Arte Desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Postmodernidad, p.261. 
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Em prol da divulgação possível das novidades marxistas do mundo, ainda em 

1934, apenas com 18 anos124, Mário Dionísio funda, dirige e pagina o semanário Gleba, 

junto com Jorge Domingues (seu amigo de adolescência), e ainda com a colaboração de 

Guy de Oliveira, Vicente Martins, Anjo Alva, entre outros. Este semanário publica 

apenas quatro números, entre Novembro de 1934 e Janeiro de 1935. No entanto, apesar 

da curta existência, o Gleba não deixa de divulgar a obra A Arte e a Vida Social de 

Plekhanov. Exemplo disso é um artigo de Vicente Martins, intitulado “Ars Nuova”, em 

cuja epígrafe se lê “A arte pela arte converteu-se em arte pelo dinheiro” – uma frase 

retirada da referida obra de Plekhanov. De modo apologético, Vicente Martins 

acrescenta ainda que o “conceito do célebre teórico russo é como uma profecia. Vive 

nele a chama do «ideal» duma época inteira e de tantos escritores do século XX, 

apegados ao tradicionalismo caduco, tal como lapa viva no rochedo. Comercializar o 

pensamento é encerrá-lo em formas pesadas, imutáveis.”125 – uma crítica impetuosa que 

certamente aguçou ainda mais o interesse pela estética vinculada ao marxismo, e o 

debate de oposição às teses presencistas.  

Convém relembrar que Mário Dionísio, não só refuta o decadentismo burguês 

enraizado no pensamento dos Presencistas, como também rebate o esquematismo 

estético de Plekhanov. Em relação a este teórico, numa carta dirigida a Joaquim 

Namorado em 1948, Mário Dionísio esclarece bem esta refutação: “Quantas tolices 

dizem o nosso amigo Plekhanov? Mas para o ver – para chegar à conclusão de que uma 

linha de um mestre está errada, quantas horas de trabalho atento, de fichas, de 

confrontos, de regresso ao princípio!”126 

De facto, o consenso entre os Neo-realistas no que respeita à refutação da arte – 

pela arte, assim como à ideia de autonomia da arte, parecia ser cada vez mais evidente  

o que não era o caso de Mário Dionísio, pois defende a autonomia, “que aceita ser 

                                                            
124 Ainda no liceu, em 1934, Mário Dionísio publica a revista Prisma, que terá apenas um número, e “dois 
livrinhos (dois livrecos)” de poesia (Autobiografia, p.8). O autor refere-se às suas duas primeiras obras: 
Via Luminosa, Poemas, Edições Momento, Lisboa, 1933; e Oiro, caricatura duma civilização, Edições 
Gleba, Lisboa, Novembro de 1934. 
125 Vicente Martins, “Ars Nuova” in Gleba, Nº Specimen, Novembro1934. Da Comissão Directiva do 
Gleba, para além de Mário Dionísio e Jorge Domingues, faziam parte também Almeida e Silva, Duarte 
Rodrigues, Guy de Oliveira, Jorge Antunes, Moura Vitória e Vítor Santos. 
126 Carta de Mário Dionísio para Joaquim Namorado, Baratã, 10 de Setembro de 1948, dact.p.1 
(arquivada no Centro de Documentação do Museu do Neo-Realismo de Vila Franca de Xira, Espólio 
Literário de Joaquim Namorado, Dossier de Correspondência). Citada por João Madeira, Os Engenheiros 
das Almas, p. 284 e por Mariana Pinto dos Santos, Vanguarda & Outras Loas, Percurso Teórico de 
Ernesto de Sousa, Assírio e Alvim, Lisboa, 2007, p. 41. 
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relativa”, considerando que a arte “pode não se inferiorizar forçosamente se, em certos 

casos, estiver mesmo «ao serviço» de uma causa.”127  

Zelava-se pela defesa duma arte útil, que se traduzia na representação dos 

fenómenos sociais e no combate às “formas pesadas” e “imutáveis”. Mas, apesar de 

Plekhanov apresentar uma argumentação alternativa contra os defensores da arte pela 

arte, que, na altura, era consensual entre todos os Neo-realistas, podemos concluir que 

havia consenso entre todos em relação a todas as teses apresentadas por aquele “célebre 

teórico”? Todos os Neo-realistas concordavam plenamente com a “teoria do reflexo”?  

Todos os Neo-realistas concordavam com a primazia do conteúdo na representação? 

Em 1935, persiste a polémica entre a arte pela arte e a arte útil. Desta vez é entre 

os presencistas Casais Monteiro e José Régio, em simultâneo, e Álvaro Salema. Este último 

autor publica, em Janeiro, nas páginas de Gládio – revista lisboeta fundada em 1934 –  um 

artigo, intitulado “O Antiburguesismo da Cultura Nova”, em que critica o passadismo da 

“Geração 70” 128, demonstrando assim o seu rompimento com as ideias positivistas e 

românticas, seguindo depois o rumo da ideologia marxista perfilhada pelo Neo-

Realismo – mais tarde outros ‘dissidentes’129 seguirão o mesmo exemplo, como foi o 

caso de Jofre Amaral Nogueira, em 1937.  

Retomando a disputa, os dois presencistas em causa reagem e manifestam-se em 

simultâneo contra a ideia de arte social: José Régio na Presença e Casais Monteiro em 

O Diabo. O primeiro apelava a uma “independência” do artista e à criação duma arte 

atenta à “humanidade”, como sendo o princípio básico da “moralidade intrínseca da 

obra de arte”, e questiona se poderia esta moralidade “servir determinada doutrina, 

determinado momento histórico, determinada facção, determinados indivíduos com seus 

interesses”130. O segundo, a par das reflexões do primeiro, combate a ideia do artista 

“servir” conveniências alheias – um texto que se tornará emblemático em virtude duma 

                                                            
127 Maria Alzira Seixo, “ Pensar A Paleta e o Mundo, Notas para um estudo” in Mário Dionísio, Vida e 
Obra 1916-1993, Ed. Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, Lisboa, 2011, p.53. 
128 Álvaro Salema, “O Antiburguesismo da Cultura Nova” in Gládio, 31-1-1935. 
129 É oportuno salientar que Mário Dionísio não se considerava um dissidente – o que esclarece na sua 
Autobiografia com as seguintes palavras: “ (…) não era sequer o que actualmente se chama «um 
dissidente». Anti-estalinista, sim e desde sempre, muito embora sem grande consciência disso. Ainda nem 
existia a palavra «stalinismo». (…). Relendo documentos dessa altura, vejo, com pasmo, que respondia a 
certas objecções feitas em nome do pensamento de Stáline com frases do mesmo Stáline. Estávamos 
todos muito verdes, eu também.” Cf. Mário Dionísio, Autobiografia, p. 53. Naturalmente que, para a falta 
de maturidade que Mário Dionísio refere, contribuía a falta de meios de informação, pois o regime 
político em que se vivia, fechava as portas ao mundo e isso em nada facilitava o acesso às novidades 
literárias, livros, revistas, jornais.  
130 José Régio, “Li-te-ra-tu-ra” in Presença, Folha de Arte e Crítica, Nº 45, Coimbra, Junho de 1935, p. 
16. 
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tese definidora da sua visão de função social da arte: “ a arte é, não serve”131. Deste 

artigo resulta mais um aceso debate, gerador duma profícua produção de artigos de 

ambas as partes. Amorim de Carvalho iria dar desfecho ao debate marcando-o com 

outra tese, igualmente emblemática, sobre o carácter social da arte: “a arte pode servir, 

sem deixar de ser”132. Desta maneira, para Amorim Carvalho a arte é equilibradamente 

definida entre as funções sociais e outras funções, sem que isso contribua para o seu 

empobrecimento estético. 

Se debates havia entre Presencistas e Neo-realistas, depois de 1934 os caminhos 

ideológico-políticos abriam, cada vez mais, portas às controvérsias, não só externas 

como também internas, que progressivamente afloravam. Mas isto não quer dizer que o 

zhdanovismo/ plekhanovismo tenha estado na origem das contendas internas do Neo-

Realismo. É facto que o PCP – onde a maioria dos militantes eram defensores 

incondicionais do pensamento plekhanovistas – tentou impor os seus pontos de vista, 

porém, o movimento neo-realista formou-se pela vontade própria dos seus defensores, 

tal como vimos através das palavras do autor de A Paleta e o Mundo. Podemos dizer 

que, embora as diferenças sejam um facto, a chama dos debates acentua-se mais graças 

às ‘novidades’ literárias, que, embora com grande dificuldade, vão chegando a Portugal 

e pouco a pouco são divulgadas pela imprensa periódica.  

Em 1938, num dos primeiros artigos, dedicados à função social da arte, Mário 

Dionísio, dirigindo-se aos escritores e artistas, formula as premissas que, tal como refere 

Paula Lobo, estão na génese da sua teorização sócio-estética133. Apelando ao 

“inconformismo” e à “necessidade de ver claro”, apresenta então dois enunciados: se 

por um lado tem evidentes restrições em relação à valorização do conteúdo; por outro 

entende que há “necessidade de modificação formal”. No entanto questionava “como 

inventá-la, como descobri-la sem que corresponda a uma modificação integral do 

homem? Para quê inventá-la, se ela deve surgir espontaneamente, sem programa, 

excepto o exteriorizar uma nova estrutura?” 134   

 

                                                            
131 Adolfo Casais Monteiro, “Sobre o que a Arte é, e sobre algumas coisa que não poderá ser” in O Diabo 
de 16-06-1935. 
132 Amorim de Carvalho, “O Carácter Social da Arte” in O Diabo, 25-8-1935. 
133 Cf. Paula Ribeiro Lobo, “Necessidade de ver claro” in Catálogo da Exposição Sonhar com as Mãos, O 
desenho na obra de Mário Dionísio, Ed. Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, Colecção Mário 
Dionísio Nº 5, Lisboa, 2011, p.13 
134 Mário Dionísio, “Apontamento sobre a necessidade de ver claro” in Sol Nascente, Quinzenário 
Cultural de Literatura e Crítica, Ano II, Nº 26, Porto, 15 de Março de 1938. 
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Como se poderiam inovar as formas sem mudar integralmente os modos de ver 

do homem? Como pode um escritor ou um artista, inventar, descobrir novas formas sem 

a liberdade, sem diálogo? –  Na verdade, era necessário “ver claro” e transformar o 

homem. É facto que havia uma certa “tendência” para obras com conteúdos 

revolucionários: “nas artes plásticas, por exemplo, a representação dum levantamento de 

massas” 135. Mas, esclarece Mário Dionísio, “Nunca ninguém disse que queria uma arte 

panfletária. Nunca alguém disse que se pretende impor aos artistas estes e aqueles temas 

e proibir-lhes outros. Nunca, que eu saiba (…) quando se fala da arte humana não quer 

dizer humanitária, (…) quando se pretende uma arte útil não se pensa em utilidade 

imediata, (…) quando se advoga uma arte social não se quer dizer política na arte”136. O 

propósito do autor era preservar as relações entre os valores formais, os “valores 

humanistas do materialismo histórico e a exteriorização da realidade colectiva sem 

prejuízo da individualidade do artista”137.  

Segundo Carlos Reis, os Neo-realistas para conferirem solidez aos seus ideais, 

entendiam que não bastava “invocar o homem concreto ou insinuar as suas vinculações 

socioeconómicas”138. Era necessário que o homem definisse, tal como vimos, a sua 

“posição” ideológica e a sua atitude, que, segundo Carlos Reis, se firmavam em três 

princípios fundamentais: o privilégio de temas contemporâneos ao artista; a valorização 

de uma representação dinâmica, que sugerisse a transformação do homem concreto 

projectado para o futuro; e a subordinação da referida dinâmica a procedimentos 

dialécticos.139 

No âmbito interno do movimento neo-realista, o desenrolar progressivo duma 

nova e inflamada dialéctica iria entrecruzar-se com a polémica ‘exterior’ já existente. 

Todavia, a existência de duas correntes no interior do Neo-Realismo não era novidade. 

Diversos incidentes confirmam que, desde o início, uns defendiam o primado do 

conteúdo sobre a forma, e outros pretendiam a inseparabilidade da forma e do conteúdo, 

chegando assim a uma via “mais estetizante e aberta a abordagens mais 

diversificadas”140
 – como era o caso de Mário Dionísio. É então em 1939, num inquérito 

                                                            
135Ibidem. 
136 Mário Dionísio, «S.O.S. Geração em perigo» in O Diabo, 24 de Junho de 1939 
137 Paula Ribeiro Lobo, “Necessidade de ver claro” in Catálogo da Exposição Sonhar com as Mãos, O 
desenho na obra de Mário Dionísio, p.13. 
138 Carlos Reis, Discurso Ideológico do Neo-Realismo Português, Dissertação de doutoramento em 
Filologia Românica, apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra, Livraria Almedina, Coimbra, 1983, 
p.40 
139 Ibid. pp.40,41.  
140 João Madeira, Os Engenheiros das Almas, O Partido Comunista e os Intelectuais, p.277. 
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«Acerca da génese e da universalidade da arte moderna»141, que se irá tornar consistente 

a divisão entre os Neo-realistas. Situação que se define através da resposta de um dos 

inquiridos: Álvaro Cunhal, o jovem intelectual, desenhador “amador” e futuro líder do 

PCP, dá então uma longa resposta onde, entre outras coisas, esclarece o seguinte: 
 

O desenvolvimento da produção material determina a transformação da realidade humana, do 
pensamento humano, dos produtos do pensamento humano. A transformação dos meios de 
produção no século XIX não podia conduzir à transformação da arte (…). A arte moderna, 
quando é só moderna na forma, é uma arte incompleta. (…). O que pode dar interesse humano 
e geral à arte moderna não são apenas as suas formas novas, mas um conteúdo novo. (…). O 
universalismo da arte moderna existe quando esta traduz a realidade viva e humana da época 
presente, i.é., exprime actualmente uma tendência histórica progressista. Formas novas podem 
conter um significado velho e retrógrado; da mesma maneira que formas velhas - ainda que 
excepcionalmente - podem conter um significado moderno e progressista.142 

 
Segundo José Augusto França, foi com este texto que ficou expresso, “pela 

primeira vez em Portugal”, a “teoria do «neo-realismo» nas artes plásticas, (…), com a 

sua base ideológica («tendência histórica progressista») e o seu corolário estético 

antiformalista”143. Não obstante, em 1936, Alves Redol, na conferência “Serão de Arte” 

144, já tinha antecipado grande parte do ideário que iria nortear aquele movimento – que, 

tal como Cunhal, se fundamentava na base duma subserviência ao conteúdo e à rejeição 

da forma.  

Ao mesmo inquérito responde Mário Dionísio, referindo que: 
 

há um paradoxo curioso: são aqueles que muito falam da lição do passado, e que estão sempre 
prontos a justificar o Romantismo perante o Classicismo, o Realismo perante o Romantismo,  

                                                            
141 Este inquérito vem na sequência da polémica gerada em torno do discurso anti-modernista proferido 
por Ressano Garcia em duas conferências, que tiveram lugar na Sociedade Nacional de Belas Artes em 
Abril de 1939. Atacando os modernistas, Ressano Garcia recorre ao exemplo de Adolf Hitler referindo 
que este "varreu os museus de todas as imundices artísticas", ao contrário de Mussolini, que, a seu ver, se 
revelara um fracasso no plano artístico.  
142 Álvaro Cunhal, resposta ao inquérito “Acerca da génese e da universalidade da arte moderna” in O 
Diabo, 29-4-1939. 
143 José Augusto França, A Arte em Portugal no Século XX, Livraria Bertrand, Lisboa, 1974, p.349. Em 
nota, este autor acrescenta que Cristiano Carvalho - um intelectual, político, desenhador e caricaturista - 
terá escrito o primeiro “ texto de crítica marxista sobre a composição «A Vida» de António Carneiro, 
(…), publicado in «O Norte», Porto, 10 e 12/9/1901. A sua leitura e comentário constituíram uma das 
bases da conferência de José Augusto França sobre A. Carneiro na Fundação Calouste Gulbenkian, 
23/3/1973”. Ibid. p.567, nota 2 da III Parte. 
144 Trata-se duma conferência, que foi pioneira no assunto abordado, “Arte” e que teve lugar no Grémio 
Artístico Vilafranquense, a 17 de Junho de 1936. Nela Alves Redol critica a herança presencista dizendo 
que aqueles que a defendiam colocavam “o espírito, o psíquico, fora e além da vida social” caindo “no 
paroxismo místico da explicação fantasiosa da Arte como uma predestinação marcada pela divindade (…) 
incapazes de criar algo de belo (…) não querendo firmar a sua arte na realidade social, no momento que 
passa, nas lutas que se travam, acolhem-se ao revolucionismo formalista e criam as escolas simbolistas, 
neo-impressionista, cubista… (…) Embriagados da sua personalidade, (…) embebidos na contemplação 
do Eu interior, caem no narcisismo ridículo de todos os que se supõem acima e além da humanidade. (…) 
Não é a sociedade que serve o artista, mas o artista que serve a sociedade”. David Santos, “ «Batalha pelo 
conteúdo» no apelo neo-realista a um «novo humanismo»”, p. 174. No texto, Redol demonstra ainda que 
segue a linha teórica da arte social e antiformalista de Plekhanov. 
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etc., que se colocam perante a Arte Moderna, na mais fechada atitude de incompreensão. (…). 
Enfim, são os facciosos defensores daquilo a que Jean-Richard Bloch chamou de «pontif» (le 
déjà vu). Nada disto porém nos inquieta. E sabe porquê? Porque procuramos aproveitar muito 
mais do que «eles» a tal lição do passado de que tanto falam e de que tão pouco falamos. (…) 
A vida é resultado de luta. A Arte é manifestação de vida. (…). Dentro de anos os inovadores 
de hoje estarão, fatalmente, tornados conservadores dum novo «pontif» e terão pela frente 
outros inovadores que o destruirão. E sempre assim foi e será, porque não há crises na Arte; 
há crises no Homem.145  

 
Mais uma vez o autor despertava a atenção para o facto de o problema não estar 

na arte, mas sim no homem. A vida do homem é vivida de um modo paradoxal e 

ambíguo, e a sua relação com a arte não é excepção. Aquilo que para o homem hoje é 

inovador, amanhã estará fora de moda. Um modo de encarar a arte na vida e no tempo, 

devedor do pensamento de Bento de Jesus Caraça: “a verdade de hoje é o erro de 

amanhã”146.   

Como vimos, no ano de 1936 a Guerra de Espanha era já uma evidência e, para 

além disso, as ditaduras fascistas desenvolviam-se progressivamente. Portanto, para os 

Neo-realistas não era tempo nem de individualismos, nem de idealismos, mas sim de 

assentar os pés na “realidade”e apurar as ideias para poder agir. O debate devia ser 

extensível a todas as artes, desde a literatura, às artes plásticas, à música, ao cinema: era 

necessário acabar com o formulário do decadentismo burguês e forjar novos modos de 

expressão. Contudo, era imperativo criar e fundamentar metodologias transformadoras, 

que privilegiassem não só o homem real e a influência das condições sócio-económicas, 

como também - tal como Mário Dionísio refere – os temas contemporâneos ao autor e 

os que encerram a “lição do passado”, pois só assim se podiam alcançar as estruturas 

sólidas necessárias à doutrinação do Neo-Realismo. Para o autor era primordial uma 

adequada mediação estética na representação da realidade, havendo para isso também a 

necessidade de modificação formal. Havia de facto “necessidade de ver claro”. Não 

bastava partir para acções revolucionárias, ‘mobilizadar as massas’, sem que primeiro se 

entendessem os fundamentos teóricos daquilo que se pretendia doutrinar e se 

coordenasse as directrizes de acção. É na sequência deste pensamento de interligação e 

mediação sócio-estética, que, em A Paleta e o Mundo, Mário Dionísio refere que “não 

há acção válida  sem  teoria, nem teoria que conte  sem  partir da análise implacável da  

 

                                                            
145Mário Dionísio, resposta ao inquérito “Acerca da génese e da universalidade da arte moderna” in O 
Diabo, 29-4-1939. 
146 Bento de Jesus Caraça, “Algumas reflexões sobre arte” in Seara Nova, Nº941 de 25/8/1945 e Nº942 de 
1/9/1945. Conferência proferida em Junho de 1943 na abertura de uma série de sessões musicais. 



Neo-Realismos, As Vozes da Oposição 

43 
 

realidade concreta”147.  

Mas, no seio do movimento neo-realista, as contradições geradas entre as duas 

visões do marxismo, contribuíam cada vez mais para que os ânimos se exaltassem e 

estourassem de vez. O que aconteceu entre 1952 e 1954 e ficou conhecido por “polémica 

interna do Neo-Realismo”.  

Embora os desencontros ideológicos tenham sido uma constante desde o início 

do movimento, é de facto nesta altura que a referida polémica atinge o seu ponto 

culminante. Os dois grupos protagonizavam a querela: um mais ‘ortodoxo’ constituído, 

entre outros, por Manuel Campos Lima, António José Saraiva, Armando Bacelar; e outro 

mais ‘heterodoxo’ constituído por Mário Dionísio, Carlos Oliveira, Fernando Lopes 

Graça, João José Cochofel, entre outros. O caso de Álvaro Cunhal é um tanto peculiar 

pelo modo como considera o conteúdo em relação à forma. Iremos por isso retomá-lo 

quando analisarmos a polémica.   

É então durante a dita contenda, que o autor vai fundamentar a sua visão sócio-

estética da arte, que era, afinal, aquela que vinha defendendo desde o início de toda a 

sua produção teórica. 

Na impossibilidade de revermos, então, todo o percurso que dá conta da 

polémica desde o seu início (1952), abordá-la-emos apenas a partir do momento em que 

Dionísio nela participou, em 1954. No entanto, faremos primeiro um breve resumo onde 

assinalamos o seu início. 
 
 
 

3. “A Polémica Interna do Neo-realismo” e o Ponto de Vista de Mário Dionísio  

 
Em Maio de 1952, António José Saraiva publica, no jornal Ler148, um artigo 

intitulado “Humanismo e Ciência”. Em Julho do mesmo ano, João José Cochofel 

publica, na Vértice, um artigo com o título “Notas soltas acerca da arte, dos artistas e do 

público”, no qual critica algumas constatações teóricas de Saraiva – ao que este 

responde com outro artigo, intitulado “Problema mal posto”. Porém, o conteúdo deste 

revolta de tal modo João José Cochofel, que a azeda troca de pareceres se arrasta até ao 

final do ano149.  

                                                            
147 Mário Dionísio, “Prefácio” in A Paleta e o Mundo, Vol.I, p.21 
148 António José Saraiva, “Humanismo e Ciência” in Jornal Ler, nº 2, Maio de 1952. 
149 João José Cochofel, “Notas soltas acerca da arte, dos artistas e do público” in Vértice Nº 107, Vol. XII, 
Julho de 1952, pp.343-349. No artigo “Humanismo e Ciência” António José Saraiva coloca as seguintes 
perguntas: “Acaso a Estética explica melhor hoje em dia a natureza da obra de arte do que no tempo de 
Platão?” e “Acaso se efectuou nesse domínio uma marcha irresistível que deixe as teorias platónicas 
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O ano de 1952 é também marcado pelo início da escrita d’ A Paleta e o Mundo. 

Segundo refere Mário Dionísio, esta obra foi iniciada “quando ao autor pareceu 

indispensável afirmar publicamente a sua completa discordância de certas teses sobre 

criação estética, função social da arte, realismo, que então se estavam generalizando 

com um furor dogmático assaz deturpador de todo o pensamento crítico que 

aparentemente as inspirava”150. Por coincidência, ou não, este foi exactamente o ano em 

que se iniciou a polémica, e que, ao fim e ao cabo, aconteceu em função da tal 

“discordância” entre duas teses com diferentes modos de ver a “criação estética, função 

social da arte” e o “realismo”.  

Por outro lado, 1952 é também o ano em que Mário Dionísio sai do PCP. Todavia, 

tal processo de desvinculação não se processa de ânimo leve. O autor manifesta a vontade 

de deixar a militância e propõe continuar a apoiar o partido, mas apenas como 

simpatizante151. Mas, em Maio de 1952, recebe uma carta do PCP152 onde este refuta as 

                                                                                                                                                                              
perante as que lhe sucederam na mesma posição em que se encontra por exemplo a física de Galileu 
relativamente à de Einstein?” – As estas questões Saraiva responde negativamente. Cochofel, em “Notas 
solta acerca da arte, …”, esclarece que responderia que sim e, criticando Saraiva, acrescenta que este 
deita para “chinelos velhos” todas as descobertas científicas, económicas, sociológicas, etnográficas, 
posteriores a Platão, insinuando que Saraiva segue um pensamento platónico, e pergunta-lhe se não acha 
que “depois de Comte, muita água passou sob as pontes (…) e não vamos assim do pé para a mão fazer 
tábua rasa das perspectivas abertas pelo autor do Manuscrito de 44 (“Notas soltas acerca da arte…”, 
pp.343,344). Sendo Saraiva também um Neo-realista, acusá-lo de insinuar o pensamento positivista de 
Auguste Comte e que sugeria que se fizesse “tábua rasa” dos escritos de Marx, não era de esperar senão 
uma reacção negativa. Foram estas, entre outras, advertências feitas por Cochofel – que, afinal debatiam a 
inflexibilidade na interpretação da estética marxista – a Saraiva, que deram origem à polémica interna do 
Neo-Realismo. Segue-se a contra-resposta de Saraiva, que considera que quem se encontra “no plano do 
Positivismo” é Cochofel, porque “emprega palavras como Tempo, Lugar, etc., sem lhes atribuir um 
conteúdo concreto” e assim não só se afastava do Positivismo, com recuava “para além dele”.Por outro 
lado, não caracteriza o público e isola-o, tanto quanto a arte, da realidade em que se insere, “ao ignorar ou 
subestimar o problema do conteúdo da obra de arte” (António José Saraiva, “Problema mal posto” in 
Vértice, Nº 109, Vol. XII, Setembro de 1952, p.496-498). Categoricamente, Cochofel responde que 
“independentemente do seu significado”, a arte tem uma “linguagem específica”, que a leva a distinguir-
se “das outras actividades intelectuais” e por isso é necessário conhecê-la para poder “compreendê-la 
totalmente” (João José Cochofel, “Problema falseado” in Vértice, nº 109, Vol. XII, Setembro de 1952, 
p.503). A polémica esmoreceu e parecia ter ficado por aqui, porém, vai reacender-se em 1954. Se António 
José Saraiva se coloca próximo das doutrinas de Georg Luckács e de Zhdanov (Cf. Op. cit. João Madeira, 
Os Engenheiros das Almas, p.314), Cochofel afasta-se das doutrinas de Zhdanov e Plekhanov. Segundo 
António Pedro Pita, “Cochofel coloca-se fora da linha de teorização de matriz bukhariniana e 
plekhanoviana. Ponto que não é de somenos para compreender os pressupostos da polémica” (Cf. 
António Pedro Pita, “A árvore e o espelho” in Encontro: Neo-Realismo, reflexões sobre um movimento, 
perspectivas para um museu, p.145).                                                                                                                                                
150 Mário Dionísio, Autobiografia, p. 36. Citando a sua “Nota introdutória” à 2ª edição de A Paleta e o 
Mundo, Vol. I, p.7 in «Obras de Mário Dionísio», Vol. 5. Publicações Europa-América. Mem Martins, 
1973.  
151 Cf. Carta do PCP para Mário Dionísio, Maio de 1952, Arquivo do Centro de Documentação da Casa 
da Achada – Centro Mário Dionísio. (Arquivo pessoal de MD, dact. com 7 folhas). As cartas (do PCP 
para Mário Dionísio), não têm data. Na sua Autobiografia o autor esclarece que “Pertencia ao Partido 
(escusado dizer qual) até Maio de 52”. (Mário Dionísio, Autobiografia, p.53). No entanto, segundo João 
Madeira a 1ª carte do PCP para Mário Dionísio é datada de Maio de 1952. Há ainda a registar mais duas 
cartas do PCP para Dionísio: uma 2ª, igualmente atribuída a Manuel Campos Lima, a reiterar as posições 
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“razões particulares”, que o Mário Dionísio argumentara: “Não podia fazer grande 

esforço em virtude da sua saúde se poder ressentir gravemente quer do ponto de vista 

físico, quer psíquico, e “o tempo que lhe sobrava não podia aproveitar todo, visto perigo 

de adoecer”. E desta maneira restava-lhe “menos tempo”, para a “actividade cultural”, 

tempo que achava que devia “aplicar integralmente” à sua “actividade cultural153 – 

recordamos que o autor esteve gravemente doente entre 1940-1943. Desde então a sua 

saúde era frágil. 

Porém, Mário Dionísio apercebe-se de que afinal as suas razões e propostas não 

são percebidas pelo PCP, entendendo este que o problema do autor era “comum à maior 

parte dos intelectuais portugueses, que, quando sérios e progressivos, são afastados 

sempre do trabalho que deviam realizar” 154. I.é., enquanto militantes dum partido, os 

autores tinham como condição impreterível estar “ao serviço de” –  assunto que é 

analisado n’A Paleta e o Mundo, em “Ao Serviço de”, capítulo que se debruça sobre a 

questão das vanguardas artísticas do modernismo no exercício duma arte de engagé155.  

Na referida conversa, Mário Dionísio sugerira que os escritores e outros 

intelectuais deviam de trabalhar para o desenvolvimento do “nível cultural e 

ideológico”, pois isso influenciaria a “própria situação política” – com o qual o PCP 

concorda. Porém, essa tarefa não poderia “fazer-se à custa da diminuição do seu 

trabalho político e nível político” uma vez que “a falta” desta actividade entre os 

intelectuais reduziria “o movimento político aos que não eram intelectuais “. Na 

opinião de porta-voz do partido, “a falta de trabalho político e trabalho colectivo 

organizado” iria desleixar “o nível político e o nível de cultura política” e, 

consequentemente, os níveis “ideológico e cultural”156. Conclui-se então que, de facto, 

um autor que fosse militante dum partido teria que sobrepor a política e a cultura 

política a qualquer outra actividade cultural. Segundo o porta-voz do PCP: 
 

 
 

                                                                                                                                                                              
expressas inicialmente e a considerar Dionísio fora do partido; a 3ª, datada de Novembro de 1952, da 
Direcção da Organização Regional de Lisboa do PCP, expulsando Dionísio do partido, mas do qual já se 
havia demitido seis meses antes. Cf. João Madeira, “«A vossa ponte não serve para passar», A polémica 
interna do Neo-Realismo e o PCP” in Encontro Neo-Realismo, reflexões sobre um movimento, 
perspectivas para um museu, pp.103-118. 
152 Segundo João Madeira, foi Manuel Campos Lima o autor das “duas extensas e condensadas cartas” 
enviadas a Mário Dionísio “em nome do PCP”. Ibid. p.114.  
153 Cf. Carta do PCP para Mário Dionísio, Maio de 1952, p. 1. 
154 Cf. Ibidem. 
155 Cf. Mário Dionísio, A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp. 519-561. 
156 Cf. Carta do PCP para Mário Dionísio, Maio de 1952. 
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A elevação do nível da cultura também não é a elevação de uma verdadeira cultura marxista- 
leninista, porque uma verdadeira cultura marxista-leninista supõe a íntima ligação entre a 
teoria e a prática. No domínio da cultura o intelectual que se afasta do trabalho político e da 
organização, vai-se também afastando sem que ele próprio dê por isso de uma cultura 
marxista, isto é, daquela que se enriquece cada dia com a experiência do movimento político e 
de organização e das lutas dos homens a que se está misturado. O enriquecimento da cultura 
passa a ser o enriquecimento de uma simples cultura formal e o empobrecimento de uma 
cultura ideológica e de conteúdo.157    

 
 

Ainda no mesmo mês de Maio de 1954, respondendo ao PCP, Mário Dionísio 

define a sua posição “em face do Partido e da cultura portuguesa” em sete alíneas, de 

que expomos um breve registo daquilo que julgamos mais importante para o contexto 

que aqui tratamos.  

Demonstrando “surpresa” e “mágoa” perante a falta de compreensão das suas 

razões pelo PCP, Mário Dionísio sublinha, entre outras coisas, que “o problema da 

cultura faz parte do processo da Revolução”, pelo que se limita “a seguir Lenin, Stalin, 

Mao Tse Tung, Thorez, Revai, Álvaro Cunhal”. Para o autor, “a cultura é um dos aspectos 

importantes da luta contra o fascismo”, porque se dissesse que “a cultura é o problema 

fundamental”, isso “representaria uma posição filosoficamente idealista e politicamente 

reaccionária”158. Não concorda com o facto de os intelectuais militantes só poderem 

exercer essa luta ao serviço do partido, e acrescenta que não está só nesta opinião, pois 

muitos eram os líderes que tinham a mesma visão sobre o papel do militante 

intelectual159. E por isso acrescenta: 
  

Só entre nós se vê a orientação de abandonar as redacções, os escritórios, os laboratórios, os 
ateliers, o abandonar o campo de batalha ideológica às forças obscurantistas do fascismo 
(…). Há quem oponha a isto que cada coisa a seu tempo. Mas tal resposta fácil revela apenas 
uma visão mecanicista da realidade e da luta. (…) Penso que o trabalho dos intelectuais deve 
ser organizado e orientado pelo Partido. Mas isto não implica que os intelectuais abandonem 
o seu trabalho intelectual e se adaptem passivamente ao estilo do trabalho geral do Partido  
 

                                                            
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
159 Cf. Ibidem. Dionísio, sublinhando os pareceres de cada um dos lideres e/ou teóricos do marxismo, 
informa: “O Partido Bolchevista da URSS disse em 1925: «É necessário usar do maior tacto; do maior 
cuidado e paciência com esses círculos literários que podem caminhar e caminharão lado a lado com o 
proletariado”; “Mao Tse Tung dizia em 1942, nas conferências de Yen: «As artes e as letras obedecem à 
política e, em contrapartida, exercem uma influência enorme na política. As letras e artes revolucionárias 
fazem parte da obra de conjunto da Revolução”; “Jdanov escreveu em 1946: «Não se deve esquecer o 
trabalho ideológico!» ”; “Thorez disse em 1947, numa sessão do Partido Comunista Francês, reunido em 
Puteaux: «O Partido Comunista não pode adoptar uma atitude de indiferença a respeito dos problemas 
estéticos»”; “Revai escreveu em 1960: «A ajuda da elite intelectual é indispensável para a edificação do 
socialismo, para a realização da revolução cultural»”. Dionísio acrescenta ainda que se poderia dizer “que 
as palavras de Jdanov ou Zhdanov ou de Mao Tse Tung se referem a épocas posteriores à Revolução. 
Mas em França não se deu ainda a Revolução e na China, ao mesmo tempo que se deu o grande 
movimento popular de Maio de 1949, um movimento cultural que mobilizou todos os elementos 
progressistas intelectuais chineses da época. Eles compreenderam a necessidade de um ensino popular 
assim como duma revolução literária”. 
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(…). Os intelectuais devem ser militantes, mas militantes no campo da cultura. (…) O seu 
campo de acção é nos jornais, nas conferências, nos livros, nos contactos intelectuais do 
Partido com os outros intelectuais (...). Não é verdade que só como militante um intelectual 
possa servir com pleno rendimento o Partido.160 

 
Em suma, perante os textos, e segundo as opiniões assumidas num e noutro caso, 

podemos concluir que, no fundo, as diferentes visões sócio-estéticas que levaram à 

polémica foram as mesmas que levaram Mário Dionísio a deixar a militância do PCP161. 

Para este partido o intelectual só poderia servir a cultura se estivesse, na teoria e na 

prática, inteiramente ao seu serviço – caso contrário a “cultura ideológica e de 

conteúdo” empobrecia, e o “enriquecimento” acontecia só ao nível “de uma simples 

cultura formal”. Contudo, tal como podemos constatar pelo texto, Mário Dionísio 

considerava a militância cultural política uma das questões de grande importância, mas 

não fundamental, porque poderia ser concretizada coadunando o exercício do “trabalho 

intelectual” com o “trabalho político”. A intenção do autor era não descurar o trabalho 

na militância cultural ao serviço do público, pois se se pretendia aproximar a arte do 

povo, então era nesse sentido que se devia trabalhar. Para o autor “a tarefa imediata que 

se põe ao neo-realismo é a do reenquadramento do homem no seu plano social”, 

portanto, a intenção não é “se debruçar sobre o povo”, mas sim “misturar-se com ele a 

ponto de as suas obras não serem mais uma das muitas vozes dele” 162. Não com 

‘intenções panfletárias’ içando bandeiras com personagens padronizadas no operário, na 

criada de servir, no pescador. O que se pretendia era sim, um enquadramento do homem 

“no seu todo social”, uma “visão do mundo, em cada caso e em todos os casos”. 163  

Em de Janeiro/Fevereiro de 1954, quando a polémica parecia estar já 

ultrapassada, Mário Dionísio publica o artigo “O Sonho e as Mãos”, onde volta a tocar  

                                                            
160 Carta de Mário Dionísio para o PCP, Maio de 1952, Arquivo do Centro de Documentação da Casa da 
Achada – Centro Mário Dionísio. (Arquivo pessoal de MD, carta dact. com 4 folhas). Um mês depois, a 
direcção do PCP envia uma 2ª carta reiterando o assunto da 1ª. E em Novembro a expulsão de Dionísio 
tornou-se oficial através duma carta remetida pela Direcção da Organização Regional de Lisboa. O 
sublinhado é de nossa autoria. 
161 Referimo-nos às questões de fundo ideológico, que Mário Dionísio argumentou, mas que o PCP, ao 
que parece, não entendeu, menosprezando, por outro lado, as questões de saúde e falta de tempo do autor. 
Na sua Autobiografia, Mário Dionísio retorna à memória da situação e aborda o assunto com as seguintes 
palavras: “Pertenci ao Partido (escusado dizer qual) até Maio de 1952. E dele resolvi sair por não dispor 
do tempo indispensável para o que mais na vida me interessava (a corda quebrara) e por outras razões, 
naturalmente. De ordem teórica, de ordem prática. Caíra, enfim, no burguesíssimo orgulho de querer ver 
mais e melhor do que a direcção duma organização que pensava «por milhões de cérebros». Toma lá. 
Com toda a seriedade.” Mário Dionísio, Autobiografia, p. 53. 
162 Mário Dionísio, “O que é o Neo-realismo?” in entrevista n’ O Primeiro de Janeiro, 03/01/1945. 
Coligido em Mário Dionísio: Entrevistas (1945-1991), Ed. Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, 
Lisboa, 2010, pp. 14,15.  
163 Cf. Ibid.p.15.  
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no cerne da questão da mediação sócio-estética e a afirmar que “o problema não está no 

utilitarismo da arte  –  porque uma arte utilitária tanto se adapta a dadas exigência como 

às suas contrárias – e que a tendência para aceitar o equívoco da arte pela arte, (…), 

nasce e cresce no encalço de uma discordância irremediável que foi ganhando vulto” 

entre os “artistas”, os que de facto se interessam “pela criação artística” e a “vida 

social”164. E dirigindo-se aos que defendiam a prevalência do conteúdo sobre a forma na 

mediação social, Mário Dionísio acrescenta que “não é possível criar arte ou 

compreendê-la desprezando os elementos específicos que, por mais estreitamente 

condicionados por circunstâncias externas, constituem o fenómeno estético”165. 

Portanto, “na realidade prática (…) a exaltação” não leva a lado nenhum, porque só 

prejudica e compromete a criação e a crítica, acabando por misturar-se “assunto e arte”, 

confundir-se “forma e formalismo” e ver “inimigos nas próprias mãos que darão vida ao 

sonho. Mas a realidade, que abstractamente citamos de minuto a minuto, é 

implacável”166. Antes de fazer a apologética do conteúdo, deve-se primeiro pensar no 

significado do conceito, pois se “Conteúdo é o particípio passado, arcaico, do verbo 

conter – quer dizer contido”, então, “para haver qualquer coisa contida tem de haver 

continente…”167. Daí que ao conteúdo, Mário Dionísio não lhe chame “simplesmente 

(…) «conteúdo»”, mas sim “«sentido de uma forma plástica», o «significado de uma 

forma plástica», a intenção, a emoção, tudo quanto quiser.”168. Para o autor, grosso 

modo, ‘as coisas são muitas coisas’, e são passíveis de muitas interpretações ao longo 

dos tempos. E é esta a forma como Mário Dionísio vai encarar o conceito de “realismo” 

em A Paleta e o Mundo, onde a pluralidade do seu significado se firma nas relações da 

arte, e que o autor desenvolve e interliga na busca de novas coordenadas. 

No entanto, é a publicação do artigo “Ponte Abstracta”, de António José Saraiva, 

que vai reacender a polémica, agravando-se esta a partir do momento em que a 

Redacção da Vértice tenta evitar a resposta de Cochofel, que não encara o impedimento 

                                                            
164 Mário Dionísio, “O Sonho e as Mãos” in Vértice, Vol. XIV, Jan.1954, pp.33-37. Coligido em Entre 
Palavras e Cores, Alguns dispersos, 1937-1990, Ed. Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, Lisboa, 
2009, p.105 
165Ibidem. Coligido em Ibid. p.109. 
166Ibidem. Coligido em Ibid. p. 111.  
167 “Mário Dionísio: «Fui sempre anti-stalinista»”, entrevista de Augusto M. Seabra, in Expresso, 
Suplemento «Actual», 24/04/1982. Coligido em Mário Dionísio: Entrevistas (1945-1991), p.113.  
168 “Café Concerto” Mário Dionísio responde a perguntas dos ouvintes de in Programa da Rádio 
Comercial realizado por Maria José Mauperrin e Aníbal Cabrita,”provavelmente no 2º semestre de 1981”, 
pp.90-91. 
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de ânimo leve169. Entretanto, entre Agosto e Setembro do mesmo ano, António Vale, ou 

seja, Álvaro Cunhal,170 publica o artigo “Cinco notas sobre forma e conteúdo”, onde 

resume o seu pensamento em cinco ‘postulados’, e que remata referindo que não tem 

“qualquer razão de ser a objecção de que a sobreposição do conteúdo à forma não é 

fecunda no acto da criação artística. No próprio processo de criação, como norma para 

alcançar um nível superior, como norma para alcançar uma forma superior, é válido o 

princípio: «primeiro o conteúdo!» ”, pois esta indicação “visa estimular o artista a não 

sacrificar os seus mais belos sonhos à inabilidade, à indisciplina, à desobediência ou 

impaciência das próprias mãos”171. É de facto nítido que a resposta é dirigida a “O 

sonho e as mãos” de Mário Dionísio, e com ela traz de novo um formulário conteudista, 

que é, praticamente, ad verbum o formulário que Plekhanov dita na já referida obra A 

Arte e a Vida Social. Para Cunhal, a “teoria do reflexo” fazia todo o sentido, uma vez 

que toda arte é o espelho da sociedade, inclusive aquela que se tem como arte pela arte. 

Mas Cunhal reserva algo de ‘inovador’, mas nem por isso menos conteudista, na visão 

de valor estético, dizendo que a “luta por uma linguagem nova, por uma forma nova, só 

é criadora na medida em que seja uma luta pela obtenção duma forma capaz de exprimir 

com clareza um novo conteúdo”172. E acrescenta que “só um conteúdo novo pode levar 

a arte ao nível das suas grandes épocas históricas. Só tal conteúdo novo pode obrigar a 

arte, a par da defesa do património cultural do passado, a procurar e encontrar novos e 

mais ricos meios expressivos, ou seja, a aliar as conquistas formais a novas descobertas 

e conquistas”173. Quer dizer, a primazia do conteúdo sobre a forma é um dado 

adquirido, mas só considera a inovação da forma pertinente quando tal contribui para a 

clareza do conteúdo, caso contrário pode sempre utilizar a herança do passado. Esta é, 

como vimos, a tese defendida pela doutrina do Realismo-socialista propugnada por 

Zdhanov e Plekhanov. 

Às “Cinco notas sobre forma e conteúdo” de Cunhal, responde Mário Dionísio 

com uma carta174, dirigida à redacção da Vértice e depois publicada. Nela o autor 

                                                            
169 João Madeira, “Mudar o mundo nos anos cinquenta” in Revista Abril em Maio, Nº02, Lisboa, Abril 
2001, p. 20.  
170 Segundo Augusto M. Seabra, só depois de passados mais de vinte anos se saberá tratar-se de Álvaro 
Cunhal (Cf. Augusto M. Seabra, “O Nome é Álvaro Cunhal” in Expresso-Revista, 24 de Abril de 1982).  
171 António Vale (Álvaro Cunhal), “Cinco notas sobre forma e conteúdo” in Vértice, Vol. XIV, 
Nºs.131,132, Agosto/Setembro de 1954, p.484. 
172 Ibid. p. 477. 
173 Ibid. pp. 481,482. 
174 “Uma carta do nosso colaborador Mário Dionísio” in Vértice, Vol. XIV, Nº 133, Outubro de 1954, 
pp.566-568.  
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apresenta, também em cinco alíneas, uma síntese da sua visão de Neo-Realismo, que é, 

afinal, a súmula de grande parte do seu pensamento sócio-estético. 

Pode-se então dizer que a causa de fundo da polémica interna do Neo-Realismo 

é toda a intransigência e inflexibilidade, que uma das partes demonstra, na interpretação 

da estética marxista e que é, afinal, tudo aquilo pelo qual se debate Mário Dionísio, na 

medida em que defende a pluralidade estética - um facto que se explica também na sua 

produção pictórica, firmada na sua produção gráfica (i.é., nos seus desenhos).                                              
 
 Recapitulando, verificámos então que Mário Dionísio: 

 Em primeiro lugar, defende que toda a arte, (“mesmo a não-humanista”), tem 

um carácter social e implica uma tendência, “tanto quanto possível explícita”, sendo o 

seu significado “mais profundo”175 desvelado apenas depois de atribuído o “momento 

histórico” em que foi criada e sobre o qual ela também actua176.  

Em segundo lugar, refuta a ideia de arte “pura” ou “formalista”, mas não nega o 

valor estético. A obra de arte é uma unidade composta por dois opostos, conteúdo-

forma, que são indissociáveis, sendo que, enquanto objecto estético, pode adquirir 

vários significados. É, portanto, uma criação humana, “mas um objecto único”, “denso 

de significação”, e com “características próprias e específicas”.177 

Em terceiro lugar, entende ser indispensável considerar o pressuposto de que”a 

arte não depende directamente de dada estrutura económica”, pois para a compreender 

“profundamente” é necessário “atender não só às condições de existência dos vários 

grupos humanos mas também às ligações intermédias, à inter-acção das ideologias, às 

reminiscências, às condições prescritas pelo próprio domínio em questão a partir do 

material intelectual existente, aos fenómenos secundários e terciários, às capacidades 

individuais de criação”178. Portanto, é necessário ter em conta que o desenvolvimento da 

arte e da sociedade “nem sempre caminham a par”179. Ao longo dos tempos existem 

vários factores que interferem na sua criação, e, depois da obra ‘se dar ao mundo’, na 

sua significação. Portanto, tem restrições em relação à “teoria do reflexo”, porque a arte 

não é um mero reflexo mecanicista da sociedade – é um produto social, porém, 

desenvolve-se transformando-se, qual ‘parábola da árvore’ de Klee180. 

                                                            
175 Ibid. p. 567. 
176 Cf. Ibid. pp. 566, 567 
177 Ibidem. 
178 Ibidem. 
179 Ibidem. 
180 Mário Dionísio, “A Paz a Branco e Negro” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp. 492-494. 
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Em quarto lugar, o realismo de Mário Dionísio não abdica da técnica da 

“deformação”, um modo de representar a realidade que entende ser mais verdadeiro do 

que a cópia literal –  refutando assim a mimesis na representação – deformação que 

poderá significar “dar nova forma”, dependendo isso da faculdade de antecipação e 

inovação por parte do artista181. 

Finalmente, em quinto lugar, e na sequência das teses anteriores, para o autor 

“teoria não é antónimo de acção”, e “a hipótese e a crítica informam todo o avanço 

real” .182  

Todas as hipóteses que o autor formula são coordenadas pelo seu interesse 

“constante de compreender e ajudar a compreender a arte, (…), como factor do 

enriquecimento humano”, e orientadas “pela vontade de contribuir para a solução dos 

problemas que levanta a necessidade de criação de uma nova arte”. Questões que estão 

ligadas “a toda a realidade”. Por isso, “nunca a ultrapassada atitude político-sentimental,  

que afirma antes de indagar e relacionar”, as “solucionará”.183 

 Postas as teses básicas do pensamento de Mário Dionísio, passamos então a 

desenvolver estas e outras teses, que podem ampliar o significado de Neo-Realismo, em 

A Paleta e o Mundo. 

  

                                                            
181 Cf. por exemplo, Mário Dionísio, “Ficha 5” in Seara Nova, nº 765, 11 de Novembro de 1942. 
182 “Uma carta do nosso colaborador Mário Dionísio” in Vértice, p. 568. 
183 Ibidem. 



 
 

 

CAPÍTULO II                        

                                                                                                                                              
A PALETA E O MUNDO: À PROCURA DUM NOVO REALISMO 

  

A história das obras é sempre também a história dos homens. 

MÁRIO DIONÍSIO, A Paleta e o Mundo 

 
 
O Neo-Realismo foi uma das correntes literário-artísticas mais prolíferas e 

polémicas da vida cultural portuguesa, nos finais da década de 1930 e nas décadas de 

1940-1950. Conforme vimos, este movimento está na origem: por um lado, da polémica 

entre os defensores da arte pela arte, que se revê no idealismo positivista (Presencistas) 

e os defensores duma arte útil, que se revê no materialismo histórico marxista (Neo-

realistas); e por outro, da polémica que teve lugar no seio do próprio movimento neo-

realista entre os defensores dum esquematismo estético e conteudista e os defensores 

duma visão mais aberta à pluralidade estética. 

Recordamos ainda que estas polémicas foram levadas a cabo sob uma linguagem 

encriptada, pois havia a necessidade de ludibriar a censura ditatorial. Todavia, isso não 

impediu Mário Dionísio de proceder à escrita de A Paleta e o Mundo. Com ela procura 

contrapor as deturpações, que existiam em relação à noção de criação estética, função 

social da arte e mostrar “que o realismo não podia ser e não seria, (…) o que muitas 

penas burocratizadas e burocratizantes andavam a querer que fosse”184. 

E uma vez que o autor nos informa que este ensaio é “uma longa meditação de 

que tudo parte e a que tudo vai dar”185, vamos então procurar saber se com ela dá ou não 

continuidade ao seu pensamento. Para isso, para além de termos em consideração o 

facto de Mário Dionísio defender que a militância cultural era uma “posição”, que 

poderia atenuar o afastamento do público da pintura moderna, teremos também em 

conta as referidas polémicas e consequentes teses, que sistematizámos no final do 

Capítulo I.  

Nesta sequência, procuramos primeiro compreender que percurso segue então o 

autor para explicar o afastamento do público da pintura moderna?  

                                                            
184 Mário Dionísio, Autobiografia, p. 36. 
185“Mário Dionísio fala-nos de «A Paleta e o Mundo»”, entrevista dirigida por Arnaldo Pereira 
in”Suplemento Literário” in Jornal de Notícias, Janeiro de 1964. 
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Seguidamente, tendo em conta que em A Paleta e o Mundo a pluralidade de 

sentido de “realismo” firma-se nas relações da arte, que o autor desenvolve e interliga 

na busca de novas coordenadas, procuramos saber que relações são essas? Que 

propostas nos apresenta para rebater os modelo cientifico, i.é., a inscrição das ciências 

humanas neste modelo? O que nos propõe na refutação ao esquematismo estético e à 

“teoria do reflexo” propugnada pela vertente marxista mais ‘ortodoxa’? Que 

mecanismos teóricos usa para alargar a noção de realismo? Como é que o autor explica 

a questão que está no epicentro da “polémica interna do Neo-Realismo”, i.é., da 

problemática do conteúdo e da forma? O que é afinal realismo para Mário Dionísio? – 

Estas são algumas das questões para as quais esperamos encontrar respostas em A 

Paleta e o Mundo e que vão estar na base do desenvolvimento deste capítulo. 

Perspectiva que, em função das referidas interligações e relações criadas neste ensaio, 

continuaremos a colocar no Capítulo III.  

Posto isto, e conforme o proposto em A Paleta e o Mundo, iniciamos então com 

uma introdução à pintura moderna e a primeira das relações interactuantes: a relação 

entre a arte e o público, que o autor interliga à questão da recepção da arte.  

 
 
 

1. Introdução à Pintura Moderna Ocidental. Uma Abordagem à Recepção da Arte.  

  
Conforme constatámos, colocar a militância cultural ao serviço do grande 

público é uma das constantes preocupações de Mário Dionísio. Acreditava que com esta 

“posição” poderia despertar as “sensibilidades” para a compreensão da arte. A Paleta e 

o Mundo é prova desse modo de pensar. Ainda que tenha considerado a sua escrita uma 

“tentativa ousada” para atingir esse objectivo, não deixou de a concretizar, pois tinha 

“consciência da necessidade geral de aproximar a arte do público”186.  

Para o autor:  
 

Não há nova arte possível fora do desenvolvimento natural das aquisições que a humanidade 
alcançou nos últimos séculos, incluindo os anos mais recentes. Tal desenvolvimento não se 
processa por mero acaso ou pela simpática deliberação dos artistas isoladamente 
considerados. Não é função de um decreto nem de um acto de fé. Pode-se interferir no seu 
processo, mas não é possível levá-lo pela mão. Ele nutre-se do diálogo ininterrupto - mesmo 
quando arredio e caprichoso - amorosamente travado entre a paleta e o mundo. Depende das 
relações interactuantes que permanentemente se estabelecem entre os fenómenos da sociedade 
e a capacidade de resposta e transfiguração dos artistas, entre a vontade dos grupos humanos 
e a atitude de concordância ou de rebeldia dos artistas que lhe dão voz ou a combatem, da 
riqueza  da criação  dos  artistas e do  comportamento dos homens perante essa riqueza. É  

                                                            
186 Mário Dionísio, “Prefácio” in A Paleta e o Mundo, Vol. I, p. 24. 
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função do que é mais geral na sociedade e do que é mais particular no indivíduo. Todas as 
partes estão em jogo. Quer tudo isto dizer que, nesse desenvolvimento natural, entra 
indispensavelmente o público. (…) manter o público, qualquer que seja o pretexto, fora do 
convívio da arte e alheio aos problemas vivos que ela constantemente suscita, falar-lhe de 
longe e à pressa, oferecer-lhos já arrumados numa hipotética única solução , impor-lhos já 
pensados, já esvaziados, já mortos, (…) seria contribuir para que ele se faça de modo 
artificial, viciado, inoperante, em resumo: para que não haja desenvolvimento.187  

 
 
A arte é um mundo aberto, um todo onde tudo se interliga e em que “todas as 

partes estão em jogo”. Nas relações que se estabelecem entre a arte, o público e o artista 

o factor básico para accionar essa interligação está no “diálogo ininterrupto”: é nele que 

se geram as forças de interacção entre a paleta e o mundo. É por via da recepção que a 

arte se desenvolve, se transforma e adquire significado. Por isso, manter o público fora 

do convívio da arte é sinónimo de resistência à sua evolução e inovação. Como Mário 

Dionísio esclarece, “não há arte nova”, não há desenvolvimento, se não soubermos 

manter essa constante ‘conversa’. Mas este é um diálogo que deve ser próximo, sem 

imposições demagógicas, viciadas e artificiais. O desenvolvimento deve ser mútuo. Para 

que a arte se desenvolva precisa do público, mas o público também precisa de ser 

sensibilizado para a compreender. Mário Dionísio tinha a consciência de que a crença 

nos modelos científicos, ainda arreigados às correntes idealistas e positivistas, acabavam 

por dogmatizar e viciar aquilo que era imprescindível esclarecer de modo claro e 

prático. E a estrutura social de então era outra. Portanto, era necessário ter em conta a 

realidade, mas na sua especificidade. E é esse o caminho que o autor toma na análise da 

pintura moderna ocidental. 
 
Estabelecendo então um “diálogo” entre estes dois mundos – a arte e o público – 

Mário Dionísio em A Paleta e o Mundo, questiona: Existe de facto um “divórcio” entre a 

pintura moderna e o público? Ou será que ele é uma consequência dos desencontros 

existentes entre a arte e a realidade? Que realidade é essa? Em que situações se processa 

esse “divórcio”? –  Estas são algumas das questões, que o autor procura responder ao 

longo de todo o ensaio, mas que introduz, histórica e teoricamente, em “Chamemos-lhe 

divórcio…”, o primeiro capítulo de “Expressão e Compreensão”. 

O rompimento entre a arte e o público é uma das problemáticas, que, como 

referimos, merece a constante atenção de Mário Dionísio – diríamos mesmo que nas 

“relações interactuantes”  que se geram entre a arte e o mundo, é o assunto que mais o  

 

 
                                                            
187 Ibid. p.22. 
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preocupa,  pois, para  além de  o  abordar constantemente, é o primeiro tema que analisa 

em A Paleta e o Mundo.  

A questão da recepção da arte “fornece matéria há já muitos anos e em todos os 

países a um debate que constantemente se renova ou, pelo menos, se repete”188. E Mário 

Dionísio retoma e repete este grande debate em função da constante recusa das 

irreverentes novidades, que, justamente por serem “novidades”, marcaram toda a pintura 

moderna.  

Na perspectiva do autor: 
 
a arte, fora das aplicações utilitárias, é qualquer coisa de insólito. E incómodo. Não se vê 
para que serve, que lucro dá, que lugar ocuparia no labirinto de sucedâneos da felicidade, que 
o homem acabou por confundir com a própria vida e em que incessantemente se movimenta. É 
um estranho que vem bater à porta de uma casa de fachada tranquila e se põe a falar de 
horizontes diferentes, de possibilidades imprevistas, de desejos adormecidos, de insatisfações, 
de devaneios, de riscos, no ambiente de morno ramerrão a que toda a família, de pais para 
filhos, se amoldou. E tudo isso numa linguagem desconhecida e tão chocante que é melhor 
nem tentar compreendê-la. Exactamente: sobretudo é difícil e inesperada.189 

 
 

Num mundo em que a vida se faz depressa e em que o tempo de ócio tem que ser 

dispendido com ‘coisas’ que se entendam e de consumo imediato, a arte é algo de 

“insólito”, um “capricho” de artistas e intelectuais ou de quem não tem nada que fazer. 

Por isso, o intricado mundo informe e de complexa compreensão em que a arte moderna  

se desenvolve, causa desinteresse e, consequentemente, o afastamento do público.  

Mário Dionísio assinala que “há uma situação de choque que a eclosão da 

novidade sempre produz. Há na pintura moderna um clima de conflito, de acentuada 

irreverência, de surpresa ofensiva, que naturalmente dificulta a compreensão”190. 
 
 
 A partir do momento em que o criador expõe as suas obras ao mundo, estas ficam 

sujeitas à atribuição de significados múltiplos, a alterações de sentido, que podem 

diferir de sociedade para sociedade, de lugar para lugar, de época para época – sendo 

que esta dinâmica cultural, geográfica e temporal também implica transformações nos 

conceitos de beleza, de gosto e de moda. Portanto, há sempre a possibilidade de as obras 

de arte se sujeitarem a recepções contraditórias, ou não, por parte do público. 

Contudo, segundo o autor, com a pintura moderna é diferente. Nunca os efeitos da 

recepção tinham sido tão complexos e estridentes, quanto aqueles que causaram a “arte 

moderna”: 
 
                                                            
188 Mário Dionísio, “Chamemos-lhe Divórcio…” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.31. 
189 Ibid. p.29. 
190 Mário Dionísio, “A Ciência contra a Arte? in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 46. 
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 Certo político considerou-a «degenerada» e perseguiu-a. Outro político não conseguiu  
ver nela mais do que «vulgaridade de mandriões imbecis» e hostilizou-a. Ideólogos de 
objectivos opostos aos de qualquer destes políticos encontram-lhe sinais evidentes de 
morbidez corrosiva e reprovam-na precisamente como ideal estético das forças por aqueles 
representadas. (…) Como dar a questão por resolvida, quando os mesmos artistas e as 
mesmas obras são, por exemplo, simultaneamente considerados, por pensadores e políticos 
antagónicos, agentes de subversão do mundo ocidental e guarda avançada desse mesmo 
mundo?191 

 
 

A arte moderna é hostilizada pela maioria. Tanto, que chega ao ponto de ser 

considerada de “degenerada” por uns, de «vulgaridade de mandriões imbecis» por 

outros, e de ser chicoteada por outros ainda, como mais à frente veremos. Perante tal, 

Mário Dionísio questiona: “Será a arte um jogo de minorias altamente especializadas – e 

desocupadas – e o público, constituído por grandes massas, principalmente ocupadas e 

insensíveis por natureza à beleza estética?”192  

Numa constante interrogação e criticando subtilmente os arrasadores pareceres - 

que tanto surgem do lado dos políticos fascistas, quanto do lado dos políticos 

democrático-liberais e de “ideólogos de objectivos opostos ” aos de qualquer das ditas 

políticas – Mário Dionísio alerta-nos para o paradoxo em que cai a pintura moderna. 

Para uns, ela é expressão “do que há de mais inconformista, audacioso, revolucionário”; 

para outros é expressão “do que há de mais passivo, de mais entorpecente, rotineiro e 

regressivo?”193 Será que o paradoxal divórcio resulta então “de um outro, entre a arte e a 

realidade?”194  

Qual é então a solução proposta pelo autor? –  Para a compreensão dos 

contrasensos da pintura moderna e da sua recepção, será necessário procurar as causas 

na história da pintura “na sua realidade viva e num momento particularmente exaltante 

da sua experiência”195. E essa “realidade viva” é da praxis social, a realidade de todos 

os dias e de todos os homens, com todas as suas vivências e condicionantes inerentes à 

vida em sociedade. Porque afinal:  
 

A história das obras é sempre também a história dos homens. A obra de arte é um objecto, 
com caracteres próprios, produzido pelo homem em dadas circunstâncias que o estado das 
relações entre os homens condiciona. O estudo deste estado e do seu dinamismo interno é 
essencial. E reduzir a história à dissecação minuciosa dos elementos específicos dos quadros 
verificando o que neles fica de quadros anteriores em data, e o que deles passa a quadros  
 

                                                            
191 Mário Dionísio, ”Prefácio” in A Paleta e o Mundo, Vol. I, pp.10,11. 
192 Ibid. p. 11.	
193 Ibidem. 
194 Mário Dionísio, “Chamemos-lhe Divórcio…” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 31. 
195 Mário Dionísio, “Prefácio”, Vol. I, p.19. O sublinhado é de nossa autoria. 
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posteriores, ignorar o rico diálogo que, em todos os tons e processos, por mais dissimulados, 
constantemente se estabelece entre a paleta e as ocorrências do mundo, por menos visíveis, 
seria, por fim, tão incompleto, tão subsidiário apenas, como querer explicar os quadros pela 
biografia dos autores ou pelo que logicamente apreendemos do tema. A pintura é a produção 
de certo tipo de objectos ricos de transfiguração, onde, em termos de beleza, o homem de uma 
época está inteiro. 196 

 
As obras de arte são criações do homem, como tal, tudo o que a elas diz respeito 

explica-se na história dos homens, pois “não há realidade a-histórica”197. Todos os 

factos resultantes da acção humana justificam-se na sua ligação com o desenvolvimento 

histórico. E como as obras de arte são um produto da criação humana, elas são parte 

integrante da sua história. As obras de arte são, portanto, explicadas como fenómenos de 

um tempo e enquanto sinais das transformações históricas. Mas reduzi-las a puras 

análises científicas de conteúdos, é, para o autor, reduzi-las “biografia dos autores”. Ou 

seja, subentende-se aqui uma crítica a duas correntes historiográficas: primeiro, o 

método do historicismo positivista, na qual os objectos artísticos são passíveis de ser 

entendidos no meio em que são produzidos, mas que tende importar para as ciências 

sociais os métodos científicos, de objectividade máxima, das ciências naturais – daí o 

autor falar em “dissecação minuciosa”; e segundo, o modelo biográfico de Vasari, que 

se reduz à descrição da vida dos artistas.  

E o problema da recepção da arte complica-se quando: “dentro de cada zona” da 

referida realidade viva, “há ainda desencontros profundos, uma necessidade constante 

de reajustamentos que o dinamismo de antagonismos internos da própria vida torna 

permanentes e forçosos.”198 Temos então que ter em conta a realidade específica de uma 

sociedade de uma determinada “zona da humanidade”199. É deste modo que podemos 

então entender os desencontros “profundos”, que condicionam a obra do artista e o 

porquê dos vários significados atribuídos pelo público às obras de arte, num dado 

momento da história. Ora isto significa que para Mário Dionísio a história não é linear. 

A realidade é histórica, mas as transformações e os desenvolvimentos dos factos não 

decorrem num continuum diacrónico, qual ‘fio de prumo’, sem desvios, nem mudanças. 

Antes pelo contrário, pois, como vimos e confirmaremos mais adiante, o 

desenvolvimento da arte e o desenvolvimento da sociedade por vezes não “caminham a  

                                                            
196 Ibid. pp. 18, 19. 
197 Ibid. p. 19. 
198 Mário Dionísio, Chamemos-lhe Divórcio…”, 1ªparte, Vol. I, p. 40. 
199 Ibidem. 
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par”200. Pode-se interferir no seu processo, mas não é possível “levá-lo pela mão”. O 

facto da obra de arte ser bem recepcionada numa determinada sociedade e momento da 

história, não quer dizer que tal aconteça noutra sociedade no mesmo momento. E, tendo 

em conta o devir, também pode acontecer que a mesma obra não seja bem recepcionada 

na mesma sociedade noutro momento da história. 

Como vimos, na perspectiva de Mário Dionísio, a arte não depende 

“directamente” de uma determinada estrutura económica201. Em A Paleta e o Mundo o 

autor continua a considerar a perspectiva sócio-cultural para a análise das obras de arte. 

Daí relacionar o desenvolvimento da pintura de vários artistas da mesma época, ou de 

épocas diferentes da história, tendo em conta o lugar, o âmbito social, os vários modos 

de representação e respectiva recepção pelo público, em cada uma dessas épocas. As 

políticas económicas podem interferir, mas não “directamente”. Exemplo deste facto é a 

profícua produção artística, que se desenvolve ao longo de toda a história da pintura 

moderna, inclusivamente no período entre as I e II Guerras Mundiais.  
 
É de salientar que, embora o desenvolvimento histórico seja elaborado na 

segunda, terceira e quarta partes, o autor não deixa de fazer uma abordagem histórico-

estética à pintura dos séculos XIII-XV, destacando situações marcantes na génese da 

pintura moderna. A intenção é assinalar questões exemplares sobre a recepção da arte 

pelo público numa perspectiva vasariana. Exemplo disso são, como veremos, as obras de 

Cimabue, Giotto, Masaccio, Gentile da Fabriano – estudo que o autor insere na própria 

parte teórica operada no capítulo “Chamemos-lhe divórcio…”. Contudo, a problemática 

da recepção da obra pelo público, é um assunto que questiona ao longo de todo o ensaio e 

por isso voltaremos a ele ao longo da nossa análise, articulando-o com as bases teóricas 

dadas pelo autor neste capítulo.  
 
Vamos então aos exemplos concretos da realidade histórica para que possamos 

entender melhor o pensamento de Mário Dionísio e saber quais as ferramentas teóricas, 

que usa para expressar as questões levantadas pelas relações interactuantes entre a arte, 

o público, a ciência, a sociedade e o artista.  
 
 
Na análise histórica realizada em “Chamemos-lhe divórcio…”, para 

compreendermos as causas da eufórica recepção da Virgem de Cimabue pelo público da  

                                                            
200 Cf. Cap. I desta dissertação, p. 50. 
201 Cf. Ibidem. 
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época, o autor analisa o facto tendo em conta o tipo de estrutura sócio-cultural. Que 

público e sociedade recepciona a referida obra de arte? Em que lugar acontece? De que 

género de pintura se trata?202  – Neste caso trata-se do público da cidade de Florença, na 

época medieval. Então, o autor questiona: “Quem compreendia e amava a pintura 

medieval? O povo todo”. Mas acrescenta: “Quem compreende e aprecia a pintura de 

Picasso? Alguns especialistas, de sensibilidade requintada, possivelmente insinceros, 

possivelmente snobes”203. Como podemos constatar, para que percebamos o que está 

em questão, Mário Dionísio faz uma comparação entre a produção artística dum 

determinado momento da época medieval e a produção artística ‘moderna’, neste caso, 

de Picasso. 

Mas, afinal, no caso da Virgem de Cimabue, que extensão tem esse “povo todo”? 

Que género de pintura se trata? – O autor refere-se à próspera cidade de Florença, numa 

sociedade onde poderosas famílias de comerciantes e banqueiros - por exemplo, os 

Médici - se estabeleceram, e que, enquanto potenciais encomendantes, tinham forte 

influência na produção artística. Mas, questiona: tal reacção à obra em questão “diria 

claramente respeito ao domínio estético?” Ou será que intervêm “nela, em percentagem 

decisiva, elementos de outros domínios, como o religioso”? 204 – Trata-se, de facto, dum 

tipo de representação com uma acessibilidade potencialmente aberta à rápida 

compreensão do povo: um tema religioso respeitando os cânones instituídos. Daí que 

Mário Dionísio sugira que, perante tal, somos tentados a concluir que “quando o artista 

comunga nos interesses das grandes massas humanas, o público compreende 

imediatamente a obra, aplaude-a, admira-a, não há divórcio possível”. Porém, as coisas 

não são assim tão lineares: “nada garante que a mesma pintura, na mesma época, 

exibida noutro local, teria o mesmo êxito.”205  Ou até no mesmo local, pois, neste caso 

estamos a falar duma minoria da cidade de Florença. Ninguém pode garantir que se trata 

do “povo todo”. Usando as palavras do autor, questionamos: “Ter-se-ia realizado a obra 

de alguns pintores tão geralmente festejados hoje se tivesse sido nessa altura o grande 

público a decidir que ela se fizesse?”206.  

Seguidamente, Mário Dionísio dá então lugar à crítica advertindo para o facto de  

                                                            
202 Cf. Mário Dionísio, “Chamemos-lhe Divórcio…” in A Paleta e o Mundo, 1ªparte, Vol. I, p. 32-34. 
203 Ibid. p. 33. 
204 Ibid. p. 34.  
205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
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alguns teorizadores concluírem, que a arte nunca teve o aplauso de “populações inteiras, 

mas que gozou sempre da inteligibilidade imediata do grupo social que a inspirava” – o 

que considera precário, pois a análise da história exige rigor, caso contrário cai-se num 

“método realista de observação”, que pode resvalar num estudo histórico com moldes 

antecipadamente forjados207. O autor critica o método de Vasari e de “outros 

teorizadores”, que não são rigorosos na análise das obras, afirmando que “o próprio 

amor do problema exige frieza”. Sobre o assunto cita Frederick Antal208, que critica os 

métodos que não têm em conta que a “tarefa do historiador da arte não é começar por 

aprovar ou reprovar, segundo a sua opinião pessoal, uma dada obra, mas tentar explicá-

la à luz das suas premissas históricas.”209 . Na teoria de Antal o historiador da arte surge 

então como uma espécie de mediador neutro, cujo papel será o de fornecer as leituras e 

interpretações possíveis da obra de arte de maneira a que o público a entenda pondo, no 

entanto, os seus juízos pessoais de lado. Mário Dionísio considera que “a frieza 

preconizada” de Antal vai no sentido de “desfazer ilusões inconvenientes”, pois entende 

que existem interpretações que ao invés de confirmar e esclarecer uma teoria, mais não 

fazem do que “comprometê-la.”210. Com o método biográfico vasariano não se 

sensibiliza o público para os problemas específicos da arte no seio da sociedade, mas 

sim para a vida pessoal dos artistas. Vasari não teve em conta o tempo passado entre o 

momento em que ocorreram os acontecimentos e o momento em que os registou. O 

significado da obra de arte sofre várias alterações ao longo do tempo, e quando o 

                                                            
207 Cf. Ibidem. 
208  Nascido em Budapeste em 1887, Frederick Antal foi um reputado historiador de arte particularmente 
conhecido pelas suas contribuições para a história social da arte. Herdeiro da Escola de Viena, “estudou 
história da arte primeiro com Heinrich Wölfflin e depois com Max Dvorák”. Antal era um marxista 
convicto, mas, tal como Arnold Hauser, colocava-se na posição dum marxismo reflexivo e critico em 
relação à vertente mais ‘ortodoxa’– uma posição que, como veremos é também assumida por Mário 
Dionísio. Na sua obra Florentine Painting and its Social Background… (1948), um estudo sobre a arte do 
Renascimento, do século XIV e do início do século XV, Antal defende, tal como Mário Dionísio, que não 
há possibilidade de estudar os códigos internos da pintura fora da sua contextualização. Para explicar as 
questões formais é necessário conhecer o contexto em que a obra de arte é concebida. A arte e a 
sociedade estão fortemente interligadas e esta relação de interligação pode ser estudada com base em 
dados empíricos, fundamentados na história. Porém, Antal está arreigado a um “forte determinismo 
social”: aquilo que acontece na sociedade, determina o que se representa na pintura. A arte é o reflexo da 
sociedade. “O estilo racional de um Giotto ou de um Masaccio é explicado pela emergência do 
crescimento progressivo da classe média. (…). Além disso, as ideias destas classes são as causas 
imediatas do surgimento da nova arte” (Cf. W. Eugene Kleinbauer, Modern Perspectives in Western Art 
History, Medieval Academy of America, NY, 1971, pp. 339, 340). Como veremos, iremos encontrar 
pontos comuns entre Antal e Mário Dionísio. Para este, a arte é uma consequência social, porém, refuta a 
ideia de que ela seja ‘automaticamente’ determinada pela sociedade, i.é., que seja um reflexo “mecânico” 
da sociedade. Podem existir momentos de decadência social a que podem corresponder momentos áureos 
da arte ou vice-versa. 
209 Ibid.p.32. Citando Frederick Antal. 
210 Cf. Ibidem.  
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historiador de arte analisa a obra não se deve esquecer de ter isso em conta. Os trezentos 

anos que passaram entre Giotto e Vasari, não só sujeitaram a obra a todo um processo 

de “transfiguração”, como também podem ter proporcionado o “nascimento e 

desenvolvimento de uma lenda”211. No entanto, Mário Dionísio, perante a radicalidade 

preconizada por Antal, pergunta: “como manter essa convicção quando estudamos a 

história das obras do passado sem a intenção de começar por aprová-las ou reprová-las, 

segundo a nossa opinião pessoal antecipadamente forjada?”212. O autor não se pronuncia 

especificamente sobre a intervenção, ou não, do historiador de arte na ‘apreciação’ das 

obras. Contudo, questiona a atitude passiva do crítico da arte perante as obras. Entende 

ser “indispensável que o crítico chamusque também as mãos, se comprometa, arrisque o 

seu juízo (para isso afinal existe), realmente intervenha, realmente ajude a aumentar os 

domínios do nosso conhecimento e da nossa acção”213. O que quer dizer que não 

concorda inteiramente com Antal. “Frieza” sim, mas “querer que o crítico se pronuncie 

pondo de lado aquela multidão de factores” a que “grosseiramente” chamam de “crítica 

subjectivista”, é “uma visão enganadora e bastante perigosa a que nos leva a identificar 

o crítico com o espadachim”. Ou seja, o crítico deve, sim, enriquecer o conhecimento, 

dele e dos outros, com o seu modo de ver a arte. A sua intervenção deve ser activa. 

Afinal o crítico de arte faz também parte do público: “Nenhuma obra poderá ser 

apreciada senão pelo cidadão que todo o crítico inicialmente é”.214   

Reflectindo sobre a recepção da pintura moderna, o autor reconhece que, por 

vezes, “a aceitação não é compreensão da novidade”215. Nem sempre o valor artístico 

atribuído à obra reside naquilo que ela tráz de novo. Muitas vezes essa aceitação 

“oculta, pelo contrário, o aplauso do público ao que nessa arte é ainda de mundo velho, 

ao que nela ainda se conserva fiel à verdade estabelecida e inofensiva, apesar do que já 

aí irresistivelmente irrompe de novo”216.  

 Então, a que constatação podemos chegar quando nos confrontamos com o êxito 

da obra de Giotto, e, um século depois, com o insucesso da obra de Masaccio em 

relação ao sucesso de Gentile da Fabriano ou de Lorenzo Monaco, que vivem na mesma 

sociedade e no mesmo tempo? 

                                                            
211 Ibid. p. 33. 
212 Ibid. p. 32. 
213 Mário Dionísio, “A Força e a Forma, Crítica” in Vértice, nº 99-101, Vol. XI, Nov.1951-Jan. 1952. 
214 Ibidem. 
215 Mário Dionísio, “Chamemos-lhe Divórcio” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.35. 
216 Ibidem. 
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Com Giotto (1266/7-1337), considerado o ‘pai’ da pintura moderna, celebra-se a 

inovação da pintura: ela regista a eclosão e “súbito triunfo do homem moderno” 217. A 

superfície dos grandes “ritmos bizantinos é sacudida com a animação em volumes e 

perspectivas de um mundo terreno que surge.”218. A humanização do homem na pintura 

de Giotto anuncia o “triunfo da classe média florentina sobre a estrutura feudal (…) que 

canta na novidade das linhas e cores que sugerem massas e profundidades”219. Mas, 

como sugere o autor, será a novidade o motivo do sucesso ou insucesso das obras 

perante o público? Ou será que muitas vezes a aceitação da obra pelo público deve-se à 

preservação de certas características estéticas?  

Descrevendo a pintura S. Joaquim entre os Pastores, também da autoria de 

Giotto, Lionello Venturi refere que muitos dos que “amavam” a arte viajaram até Pádua 

para ver a referida pintura, não apenas para a contemplar: “não buscam a realidade 

material, mas essa outra realidade, espiritual e rara”220. A isto Mário Dionísio chama de 

“contradição”, considerando que ela é a “chave da estética” de Giotto e é nela que reside 

o triunfo da sua pintura221. Giotto não servia nem as “massas populares” nem a baixa 

classe média, mas sim o “capitalismo florentino”222, no qual estão incluídos os 

banqueiros Bardi e Peruzzi, para quem o pintor produziu grande parte da sua obra – uma 

minoria burguesa “cujos ideais de vida exprimiu e acabou por pessoalmente adoptar”223. 

E o autor adverte-nos para que não nos iludamos com os encomendantes, porque isso 

não implica que a pintura seja do agrado de todos, pois, neste caso a maioria da alta e da 

pequena burguesia da época considerava a sua pintura “gelada” e “preferiam os artistas 

que seguiam a tradição bizantina.”224. Quando Venturi refere que o que o público 

procurava não era a realidade material, mas sim a realidade espiritual, está, afinal, a ir 

ao ponto a que Mário Dionísio quer chegar: Giotto inova as formas e ao inová-las 

‘humaniza-as’ e, deste modo, a composição acaba por acentuar mais a realidade. Porém, 

mantém o “assunto” religioso – um discurso que cremos se coadunar com o de Arnold 

Hauser uma vez que este entende que em Giotto “a fidelidade à natureza nunca é 

                                                            
217 Ibidem. 
218 Ibidem. 
219 Ibid. p.36. Neste ponto, partilha com a teoria de Antal. 
220 Lionello Venturi, De Giotto a Chagall, Editorial Estúdios Cor, Lda., Lisboa, 1968, p.21. 
221 Cf. Mário Dionísio, “Chamemos-lhe Divórcio” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 36. 
222 Ibidem. Outra ideia que partilha com o ponto de vista de Antal. 
223 Ibidem. 
224 Ibid. p. 37. 
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entendida como algo incompatível com a concentração formal”225. Aliás, para além 

desta, existem mais algumas afinidades teóricas entre os discursos de Mário Dionísio e 

de Hauser, conforme mais adiante iremos ter oportunidade de confirmar. 

A pintura de Giotto foi o ponto de partida para o desenvolvimento da pintura no 

Renascimento italiano. Daí a sua obra, enquanto novidade, representar também um 

momento de partida para a abordagem da recepção da arte moderna pelo público. E 

talvez por esse motivo Mário Dionísio faça questão de iniciar o “divórcio” entre a arte 

moderna e público com a obra deste artista.  

Mas, foram necessários cem anos para que as novidades de Giotto frutificassem  

na pintura de Masaccio (1401-1428). Contudo, sem êxito. Cem anos passados, ainda a 

sociedade florentina vai subestimar a obra de Masaccio, herdeiro das formas 

humanizadas de Giotto - um sinal de que a recepção da novidade por vezes, ou a 

maioria das vezes, não é imediata226. Porém, na mesma sociedade e nos mesmos anos da 

“miséria heróica” de Masaccio, prospera o pintor Gentile da Fabriano, “cujo estilo 

aristocratizado, (…) exprimia a aliança da alta burguesia com a nobreza decadente, 

gozava, por seu lado, de um êxito completo. Tinha a compreensão e aplauso de uma 

grande maioria”227.  

                                                            
225 Cf. Arnold Hauser, História Social da Literatura e da Arte, Desde el rococó hasta la época del cine, 
Vol. II, Coleciones Debolsillo, Ed. Randon House Mondadori, S.A. Barcelona, 2011, p. 145. O pintor 
transformou as formas rígidas do estilo pictórico bizantino, salientando os personagens da composição 
através do modelado claro-escuro, conferindo assim plasticidade ao espaço e criando efeitos de volume e 
profundidade - o que dá uma aparência mais ‘natural’ à composição e os personagens têm um aspecto 
mais ‘humanizado’.  
226 Segundo o autor, Masaccio foi “o primeiro a estudar o espaço e as estruturas orgânicas numa base 
científica.” (Mário Dionísio, "Chamemos-lhe Divórcio”, 1ª parte, Vol. I, p.37). Foi o primeiro a aplicar a 
perspectiva na pintura, técnica que mais tarde será introduzida na arquitectura por Brunelleschi. Masaccio 
criou composições monumentais, nas quais usou perspectiva, dando também uma distribuição unitária à 
luz. A sua pintura caracteriza-se pelo acentuado modelado das formas dos corpos e pela nova concepção 
de espaço e volume, lançando assim as bases fundamentais da concepção de espaço na pintura moderna 
ocidental.   
227 Mário Dionísio, "Chamemos-lhe Divórcio” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.38. Segundo 
Arnold Hauser, a história da arte moderna é assinalada pelo progresso, consequente e quase ininterrupto, 
do naturalismo; as correntes rigorosamente formais surgem em poucas ocasiões e são de escassa duração, 
embora estejam subentendidas em toda a evolução. A aliança, sem contradições, do naturalismo com na 
obra de Giotto dissolve-se já no Trecento, e nos séculos seguintes o naturalismo da arte essencialmente 
burguesa desenvolve-se com base na forma. No apogeu do Renascimento volta-se de novo a atenção para 
os princípios da forma, mas já não se considera a composição, como acontecia no tempo de Giotto, como 
um instrumento de clarificação e simplificação, mas sim de acordo com a sua filiação aristocrática, como 
um veículo para a exaltação e idealização da realidade. Isto não quer dizer que o alto Renascimento seja 
anti-naturalista; quer apenas dizer que é mais pobre em detalhes naturalistas e menos concentrado na 
diferenciação do material empírico do que no período precedente. Cf. Arnold Hauser, História Social da 
Literatura e da Arte, Desde el rococó hasta la época del cine, Vol. II, p. 145. 
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Amparando-se sempre na história social e na componente estética, Mário 

Dionísio apresenta outros exemplos de casos que assinalam as reacções do público 

perante as novidades da arte.  

No apogeu do Renascimento, “com um público composto por uma burguesia 

urbana e por uma sociedade de cortes principescas”228, e na continuidade estética que 

exaltava a “descoberta do mundo e do homem”229, nem aquele que mais tarde viria a 

ganhar o epíteto de ‘divino’, o pintor e escultor Miguel Ângelo, escapou à 

insensibilidade de algum público do seu tempo, que considerou os frescos da Capela 

Sistina “apenas dignos de uma casa de banho”230. Pela mesma bitola foi julgado O Juízo 

Final, que esteve prestes a ser destruído por ordem de Paulo IV.  

Também El Greco é mencionado. O autor refere que este pintor foi dado como 

um louco e acusado de pintar “cruéis borrões”231, ao ponto de Filipe II proibir a 

colocação da pintura São Maurício no altar para o qual a encomendara.  

Nos exemplos que desafiam a lógica e o senso comum no que respeita à 

recepção pelo público, o autor inclui também o caso de Brueghel: as obras deste pintor 

flamengo, que narram a realidade quotidiana do povo, não são compreendidas por este 

mas sim “pelas altas classes sociais, pelo menos pelas camadas urbanas da 

sociedade”232. Todavia, a pintura destes artistas, e de tantos outros, apenas representa 

aquilo que eles viam na realidade em que viviam. 

 Em suma, tratam-se aqui duas componentes: uma de ordem político-social, a 

que os artistas estão, inevitavelmente, sujeitos; e outra de ordem estética, que implica o 

modo como os artistas vêem e representam a realidade, mas que está sujeita a juízos de 

valor da sociedade em que vivem.  

Neste capítulo, “Chamemos-lhe divórcio…”, Mário Dionísio enumera muitos 

outros casos em que os artistas foram criticados, caso a sua pintura não obedecesse aos 

cânones estritamente estabelecidos socialmente. Parte-se do princípio, que são as novas 

“formas” que chocam o público, porque o “assunto” é compreendido sem dificuldade 

pela maioria. Contudo, vimos também, que, mesmo com o assunto facilmente 

identificável, nem sempre o público duma dada época aceita a novidade de ânimo leve. 

                                                            
228 Cf. Arnold Hauser, História Social da Literatura e da Arte, Desde a pré-história ao barroco, Vol. I, 
Ediciones Debolsillo, Barcelona, 2009, p.331. 
229 Cf. Ibid. p. 319. Citando Jacob Burckhardt. 
230 Mário Dionísio, “Chamemos-lhe Divórcio” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 38. 
231 Ibidem. Citando o historiador de arte e professor espanhol Manuel B. Cossío. 
232 Ibidem. 
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Portanto, ao que parece, na maioria das vezes, não se trata de recepção de ordem 

estética. Ou seja, não é uma recepção em função do que há de “estético” nas obras, mas 

sim pelo “assunto” que nelas se representa.  

Mas, os erros e injustiças que o público comete em relação a muitos criadores, 

são também uma referência noutros períodos históricos que iremos analisar, 

nomeadamente, nos períodos pós Revolução Francesa, na recepção das obras de, por 

exemplo, Courbet, Manet, Monet, Cézanne, Van Gogh. Citando Apollinaire, Mário 

Dionísio dá um exemplo dessa espécie de ‘sina’ das novidades na pintura: “Quanta 

troça se fez dos quadros de Manet, de Renoir! Pois bem! Basta passar os olhos por 

fotografias da época para nos apercebermos da concordância das pessoas e das coisas 

com os quadros que esses grandes pintores pintaram”233. Uma constatação que também 

não escapou à sensibilidade do teórico norte-americano Clement Greenberg, que 

assinala o quanto a crítica da época desprezou as obras dos artistas acima citados, para 

depois de 1918 as idolatrarem e chegarem a ficar “hipnotizados” com as obras de 

Cézanne234. O mesmo acontece com a pintura expressionista, cubista e abstracta, que, 

como veremos, será condenada, por exemplo, por Hitler e depois por Zhdanov.  

Criada e exposta ao mundo, a obra deixa de fazer parte da vida do seu autor e 

fica sujeita a diferentes modos de ver e julgar. A obra pode ter boa ou má recepção – o 

que pode acontecer com qualquer tipo de pintura, em qualquer lugar e momento da 

história. Conforme refere Bento de Jesus Caraça: ”Perplexidades, dúvidas, 

interrogações, são de todos nós e de todos os tempos. Elas são a condição necessária de 

toda a tentativa de passagem a um nível superior de compreensão.”235 
 

                                                            
233 Ibid. p. 39. Citando Apollinaire. 
234 Cf. Clement Greenberg, “Arte en París” in Arte y Cultura, Ediciones Paidós, Barcelona, 2002, pp. 
49,50. Greenberg (1909-1994), nascido no Bronx (NY), foi um fervoroso apoiante do expressionismo 
abstrato, essencialmente, de Jackson Pollock (e também de Helen Frankenthaler, Louis Morris, Kenneth 
Noland). Este “Judeu Marxista desiludido, adepto do envolvimento americano no Vietname, um defensor 
pessimista do modernismo, um genuino amante da arte”, foi “talvez o maior crítico de arte que a América 
teve” (Cf. Thierry de Duve, Kant After Duchamp, An October Book, The Mit Press, Cambridge, 
Massachutts, London, England, 1996, p. 285. Entre as obras que mais se destacam conta-se a obra acima 
citada: Art and Culture (Arte e Cultura), uma compilação de ensaios, originalmente publicados em 
Partisan Review, The Nation Commentary, Ars (antiga Art Digest), Art News e Art Leader. Na referida 
compilação encontra-se o conhecido e polémico texto, onde, numa linguagem bastante frontal e crua, 
Greenberg apresenta um dos mais ‘beligerantes’ títulos: “Avant-Garde and Kitsch” (“Vanguarda e 
Kitsch”), um autêntico manifesto contra a ‘arte de massas’ – o kitsch – e aqueles que a definem, 
posicionando-se na defesa da produção de arte vanguardista, enquanto arte absoluta. 
235 Bento de Jesus Caraça, “Algumas reflexões sobre a arte” in Conferências e Outros Escritos, p.181. 
Referente a uma conferência proferida por Caraça em Junho de 1943 na abertura de uma série de sessões 
musicais e publicada na Seara Nova, nº 941, de 22/8/1945, e nº 942, de 1/9/1945. 
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Mas, neste caso, o que é que o autor propõe para passarmos a um “nível superior 

de compreensão”?  

 Procuremos então a resposta relacionando a questão teórica levantada no já 

referido capítulo “Chamemos-lhe divórcio…”, interligando-a com as questões 

apresentadas na análise histórico-social, que Mário Dionísio elabora na segunda parte, 

intitulada “Prestígio e fim duma ilusão”. 

  

2. “Prestígio e Fim duma Ilusão” 
 

Relembramos que esta parte é a segunda do Volume I. Nela o autor analisa a 

história da pintura ocidental do século XVIII até ao final do século XIX, questionando 

os modos de representação da realidade e refutando o idealismo positivista. O século 

das Luzes, e o “prestígio” dele resultante, caem num manto de “ilusão” que soçobrou da 

Revolução Francesa. A intenção é então saber como é que os artistas representavam a 

realidade ao longo deste tempo e como é que Mário Dionísio interpreta essas 

representações. 

 .  
2.1. Século XVIII: De Watteau a Ingres. 

 
O século XVIII é identificado como uma época plena de contradições, vacilante 

entre o racionalismo iluminista e o idealismo positivista. No âmbito da história da arte 

trata-se dum século marcante, uma vez que nele coincidem o nascimento da estética 

(1750), da crítica da arte (1759) e da história da arte como disciplina (1764)236.  

Em “Prestígio e Fim duma Ilusão”, Mário Dionísio, para além de dar, de novo, 

voz à crítica, analisa histórica, social e esteticamente (aspectos formais e de 

composição) a obra de muitos dos artistas, que viveram e desenvolveram o seu trabalho 

antes, durante e depois da Revolução Francesa. Pelo título subentendem-se os 

contrasensos presentes na época: trata-se do histórico Século das Luzes, que tanto 

‘iluminou’ as mentes para os grandes avanços da ciência, da indústria, da técnica, das 

teorias da arte e da literatura, quanto para a decadência social e para as guerras. No 

primeiro capítulo desta segunda parte, intitulado “A Própria Substância dos Objectos” – 

aludindo à materialidade da obra de arte  – o autor inicia a análise do contexto em que se 

                                                            
236 1750, data da publicação de Aiethetica de Alexander Gottlieb Baumgarten; 1759, data da primeira 
critica de Denis Diderot, em Salons; e em 1764 é publicada a História da Arte da Antiguidade de Johann 
Joachim Winckelmann. Falaremos mais à frente sobre Baumgarten e Winckelmann, acrescentando 
comentários em função do desenvolvimento da análise feita em A Paleta e o Mundo.  
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desenvolve a pintura ao longo do século XVIII – “o século da crítica”, como o 

denomina Ernst Cassirer237. No panorama artístico, analisa a pintura de Boucher, 

Fragonard, Chardin e Watteau, não deixando de assinalar também algumas críticas de 

Denis Diderot, o fundador da crítica da arte. Agora os artistas passavam a ser sujeitos 

aos juízos de valor de um outro público: os críticos de arte.  

Descrevendo o ambiente social e artístico da época, Mário Dionísio refere que é 

no “aparentemente aristocrático e artificial Watteau”, que encontramos “um elo dos 

mais importantes na grande marcha do realismo”238. Na sua perspectiva, O Indiferente 

de Watteau faz o retrato sorridente e inconsciente duma sociedade cada vez mais isolada 

e decadente. E isto também está plasmado na representação do casal isolado e no retrato 

de Luis XIV, que acaba por ser esquecido e ‘encaixotado’, em A Loja de Gersaint: o 

retrato dum público ‘à mingua’ por conta dum rei que “gastou milhões” e que deixou 

“fidalgos” e um país “arruinados”239. Mas, na festa das Luzes da galante cidade de 

Paris, ainda existe optimismo na pintura intimista que representa fielmente a realidade 

doméstica, nas cenas de costumes e naturezas mortas – uma pintura que para Diderot é 

“a própria natureza”240. Por outro lado, enquanto a “multidão elegante” se delicia com a 

pintura de Boucher, Diderot critica-a: “tem tudo menos verdade”241. E por isso 

recomendava os artistas “a preferirem sempre que possível «personagens reais» a seres 

simbólicos”242. Na perspectiva de Mário Dionísio, o que se “desprende” da pintura de 

Watteau “é a inevitável tendência para o realismo dum homem que cresce”; enquanto na 

pintura de Boucher “é o apelo para o sonho sem suporte dum homem que morre”. 

Chardin, para o autor, é “o maior pintor da classe ascendente do século XVIII, anterior à 

                                                            
237 Cf. Francisca Perez Carreño, “La estética empirista” in História de las Ideas Estéticas y de las Teorias 
Artísticas Contemporaneas (dir. Valeriano Bozal), Vol. I, Edición A. Machado Libros, S.A., Madrid, 
2004, p.32. Citando Ernst Cassirer. 
238 Ibid. p. 183. 
239 Cf. Mário Dionísio, “A Própria Substância dos Objectos” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, 
p.187. Para Mário Dionísio, Watteau, ao pintar a “classe moribunda”, a aristocracia francesa, em quadros 
como, por exemplo, Embarque, não estava a exprimir “os ideais dessa classe”, mas sim, e 
contraditoriamente, a exprimir “um ímpeto irresistível que estava arrastando a sociedade toda para o 
sentimento da natureza natural, para um conceito de amor que era precisamente o oposto do que animava 
as áleas de Versalhes”. Tudo caminhava para a “afirmação do indivíduo, para J.J. Rousseau, para D. 
Diderot, para os dias tumultuosos e renovadores de 1789. A grande pintura narrativa, instrumento de 
propaganda da monarquia, havia dado pouco a pouco lugar às cenas «pastoris», nas quais, através de um 
rebuscado artificialismo, irresistivelmente se processava uma aproximação da natureza. Os traços 
impessoais das grandes cenas históricas são cada vez mais substituídos pelos traços particulares de 
indivíduos determinados.” E, citando Hauser, o autor acrescenta que “os retratos que aparecem no Salão 
de 1699, em número de cinquenta, ascendem a duzentos no Salão de 1704.” Ibid. p.184. Citando Arnold 
Hauser. 
240 Cf. Ibid. p.199. 
241 Ibid. p. 181. Citando Diderot. 
242 Ibid. p. 195. 
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Revolução”243, o pintor que exprime “os novos ideais de classe, o mundo que vai 

surgir” 244. Indiferente às disputas que agitavam os pintores da época, Chardin, retrata “o 

homem na sua intimidade familiar” 245  – cenários que nos reportam, como nos relembra 

o autor, à pintura holandesa de Vermeer 246.  

Resumindo, antes de 1789, a pintura é marcada por uma “tendência viva” que 

“exprime o mais profundo desejo da burguesia ascendente em luta com a nobreza no 

fim do seu domínio: a que aponta o regresso à natureza, o estudo da natureza, a imitação 

da natureza, como a passada inevitável. E o grande teórico desta corrente é Diderot”247. 

Para este crítico e teórico, “A natureza nada faz de incorrecto. Representar fielmente a 

realidade é criar beleza. Criar beleza é moralizar, é ser útil”248. Estamos, portanto, 

perante os fundamentos que caracterizam o Realismo naturalista. Para Mário Dionísio, 

Diderot “encontrou muitas das causas da incompreensão” da arte por parte do público. 

Todavia, “limitou-se a denunciá-las” 249, não cumprindo aquilo que, na sua perspectiva, 

faz parte do papel do crítico da arte: informar e esclarecer, para sensibilizar e estimular 

o interesse do público pela arte. Diz o autor que “A sensibilidade forma-se e cultiva-se. 

Tentar orientar essa formação e essa cultura, ir o mais longe possível nessa tentativa, eis 

o verdadeiro papel da iniciação”250 –  um pensamento que vai ao encontro do que 

assinalámos no início deste estudo. Sensibilizar para fazer compreender era um dos seus 

principais empenhos, enquanto homem e enquanto doutrinador do movimento neo-

realista.  

Para Mário Dionísio, no século XVIII coexistiram duas tendências pictóricas: “a 

classicizante das academias”, que desperta a atenção para as descobertas arqueológicas. 

Os artistas interessam-se pela pintura de ruínas, pela cópia da “arte romana” –  uma 

resultante do entusiasmo gerado em torno das “escavações de Herculano (1738), e de 

Pompeia (1748) ” 251; e outra inspirada na arte oriental-asiática, que irá frutificar apenas 

                                                            
243 Ibid. p. 198. 
244 Ibidem. 
245 Ibid. p.200. 
246 Cf. Ibidem. 
247 Ibid. p. 195. 
248Ibid. p. 207. A crítica de Diderot assume um carácter subjectivo. É ele que escolhe as obras que lhe 
parecem ser merecedoras da sua crítica. Uma crítica, que já pressupõe a existência duma indústria 
jornalística, que procura um público que não se preocupa com o rigor científico exigido pelos teóricos da 
história da arte: o público dos grandes Salons duma França, que vive num momento de construção de uma 
sociedade burguesa em plena ascensão. 
249  Mário Dionísio, “A Beleza é Difícil” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol.I, p.130. 
250 Ibid. p.132. 
251 Mário Dionísio, “A Própria Substância dos Objectos” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p.195. 
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“nos fins do séc. XIX, prenúncios românticos que só no século seguinte se 

desenvolverão plenamente” 252.  
 
Em “Revolução e Compromisso” – o segundo capítulo de “Prestígio e Fim duma 

Ilusão” – Mário Dionísio analisa a pintura do Neoclassicismo, através das obras de 

David, Gros, Ingres, Goya e outros artistas, que viveram, em França ou em Espanha, na 

época da Revolução Francesa. Estes pintores ‘neoclássicos’ representam a realidade de 

um modo diferente do esperado, apesar de todos terem vivido na mesma época e, no 

caso dos três primeiros pintores, na mesma sociedade agitada pela Revolução. O 

“compromisso” com os ‘heróis’ dessa Revolução espelha-se na pintura de alguns desses 

artistas. David foi “o principal artista do estilo neoclássico, e «artista oficial» do 

Governo Revolucionário”253. Segundo o autor, a sua pintura contradiz “o realismo 

anunciado por Chardin”. David é “o combatente pela criação duma sociedade 

arreigadamente individualista que cria uma técnica na aparência fria e de intenção 

impessoal, o defensor de Marat que vem a glorificar Napoleão.”254. E acrescenta que 

“não há telas de documentação directa da Revolução Francesa.”255 O estabelecimento 

dos princípios universais não dava senão abertura ao patriotismo e à virtude - 

características que resumiam a mudança na pintura e criavam um novo espaço a 

explorar, sendo então David o primeiro artista a reconhecê-lo e a explorá-lo256. Todavia, 

a ideia de perfeição e de belo, atingido pelos gregos e recuperado por estes pintores 

neoclássicos, acaba por ser relegada para “o academismo desinteressante” pela “doxa 

universitária”257. Mas, segundo Thomas Crow, apesar da hostilidade académica, o 

carácter patriótico e virtuoso da pintura, por exemplo, Belisário, teve êxito perante o 

público do Salon258. Ponderando sobre a  má recepção no âmbito académico  e o êxito  

                                                            
252 Ibidem. 
253  E.H. Gombrich, A História da Arte, Phaidon Press/ Ed. Público (ed. portuguesa), Lisboa, 2006, p.485. 
254 Mário Dionísio, “Revolução e Compromisso” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 219. 
Abordando a obra dos escritores que viveram no tempo da Revolução, Romain Rolland questiona: 
“«Quem teria o diletantismo de escrever quando os outros se batiam?»”, e depois conclui que “«Só 
ficavam na arte os covardes.»”. Tal afirmação levou Mário Dionísio a perguntar: “Foi David um 
covarde?”, ao que o autor responde que “No comportamento político pessoal, David incarna o conceito de 
artista que a Revolução proclama. Pensa-se então que arte não deve ser um passatempo, um deleite de 
ociosos, um excitante de prazeres individuais, (…). A arte tem uma missão determinada: contribuir para o 
estabelecimento do reino da liberdade, da igualdade, da fraternidade”. Ibid. p.218.  
255 Mário Dionísio, Cap. I “Revolução e Compromisso”, 2ª parte, Vol. I, p. 212.  
256 Cf. Thomas Crow, “Classicismo y Romantismo” in História Crítica del Arte del Siglo XIX (dir. 
Stephen F. Eisenman), Ediciones Akal, Madrid, 2001, p. 15. 
257 Cf. Maria Alzira Seixo, “ Pensar A Paleta e o Mundo, Notas para um estudo” in Mário Dionísio, Vida 
e Obra 1916-1993, p.54.  
258 Cf. Thomas Crow, Op. cit., p. 18. 
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perante o grande público, Mário Dionísio pergunta se não será “o não-realismo de 

David uma prova das mais evidentes de que, embora de maneira indirecta e complexa 

em extremo, a arte exprime sempre os mais profundos conflitos da sociedade que a 

produz?”259.  

A esta análise o autor acrescenta também a pintura de Gros, discípulo de David, 

que, a partir de 1796 “é o pintor dos exércitos de Napoleão”260. Na sua pintura 

Napoleão visitando as vítimas da peste de Jaffa toda a composição formal reforça a 

representação dum ‘real encenado’: a realidade e o mito compartilham e convivem de 

maneira chocante, traduzindo a contradição da própria vida - a mesma contradição que 

levou Gros a pôr fim à vida nas águas do Sena. Em suma, a realidade, que Mário 

Dionísio considera “não-realismo”, das obras de David e de Gros explica-se no 

momento histórico em estes viveram. Essa tal possível veracidade não declarada na obra 

destes dois artistas, é desvelada no ímpeto revolucionário da obra de Goya261 – artista a 

que o autor dedica um capítulo, que tem o título de um dos desenhos mais conhecidos 

da célebre colecção “Caprichos”: “O Sono da Razão engendra Monstros”, o terceiro 

capítulo de “Prestígio e fim duma ilusão”. Esta série de desenhos de Goya, que para o 

autor são “visões fantásticas, os frutos da negridão da época, os pesadelos que 

invadiram as ruas e as consciências”, que surgem como “compromisso realista no 

ataque aos preconceitos e às mistificações”262, são aqui analisados quase ao pormenor. 

Para Mário Dionísio, o que Goya exprime na sua pintura “não é a Revolução nem a 

                                                            
259 Mário Dionísio, “Revolução e Compromisso” in A Paleta e o Mundo 2ª parte, Vol. I, p. 209. Segundo 
refere M. Alzira Seixo, Mário Dionísio reabilita a imagem de David da opinião “universitária”, tal como 
“valoriza a obra de Ingres ou Millet em detrimento de Boucher e Fragonnard”, sem que isso influa a nossa 
opinião. (Cf. Op.cit., p.54). Ainda em relação à obra de David, enquanto Mário Dionísio considera a 
existência de um “não-realismo” na sua pintura, Giulio C. Argan entende que ela “Não oculta a realidade 
da história com o mitologismo arcádico, não a supera na metafísica do «sublime»; com firme e controlada 
paixão, olha o trágico que não está além, e sim na crua realidade das coisas”. Giulio Carlo Argan, Arte 
Moderna, Companhia das Letras, S. Paulo, 2006, p. 43.  
260 Mário Dionísio, “O Sono da Razão Engendra Monstros” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 
238. 
261 A perspectiva de Mário Dionísio vai ao encontro da de Pierre Daix, que entende que tanto David, 
quanto Goya, fizeram um tipo de “pintura de participação na história que estavam vivendo em primeira 
linha, e ambos sentiam participar individualmente nela”. Aquilo que os artistas pintam não é senão o fruto 
da realidade em que vivem. Convém aqui acrescentar que Goya por vezes esquece os desmandos 
absolutistas e apazigua o tal ímpeto e adocica a pincelada para pintar crianças ou suaviza-a num Baile de 
Sto. António da Florida. Cf. Pierre Daix, Historia Cultural del Arte Moderno, De David a Cézanne, 
Ediciones Catedra, Madrid, 2002, p. 47. 
262 Mário Dionísio, “O Sono da Razão Engendra Monstros” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 
246. Mário Dionísio acrescenta que F.D. Klingender (1907-1955), historiador de arte alemão, estabeleceu 
um confronto “muito feliz”entre Bosch e Goya, “lembrando que ambos viveram na germinação dolorosa 
duma nova ordem social combinando o naturalismo burguês de Van Eyck com a imaginação demoníaca 
que tinha vegetado por séculos na imaginação popular, Bosch fez da sua arte perturbadora e elementar o 
espelho de todos os vícios e loucuras do seu tempo” tal como fez Goya. Ibid. p. 247. Citando Klingender.  
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Contra-Reforma, não é Marat nem Bonaparte”, mas sim “o equívoco da filosofia 

setecentista ao definir o problema histórico e social como a luta entre a Razão, 

incarnada na sociedade burguesa ascendente, e a Anti-Razão, incarnada pelo decadente 

absolutismo feudal”263.  

 Analisando também a obra de Ingres, Mário Dionísio afirma que os “problemas 

da Revolução não o tocaram”264. Digamos que Ingres pintava o que ‘lhe apetecia’ pintar 

- pintura pela pintura. Segundo Argan, “o objecto tanto clássico como romântico, não o 

interessava; concebia a arte como pura forma.”265. A pintura de Ingres é “lisa”, 

“lambida” e de pincelada sem marcas visíveis. Mas, apesar de tais cuidados técnicos, 

não deixou de ser motivo de críticas, pois “toda a gente” se apressou “a apontar algumas 

vértebras a mais”266 na sua Grande Odalisca. O que quer dizer que a inovação dos nus 

de Ingres não foi do agrado do público da época. Contudo, o pintor não deixou de 

representar a realidade social do seu tempo, através das grandes e firmes ‘manápulas’ e 

pose prepotente de Monsier Bertin (1833): um retrato que plasma a classe social 

dominante da sociedade no “tempo de Luis Filipe”267 – uma realidade de contrates, de 

opulência, de constantes conflitos entre aristocratas decadentes e novos burgueses e de 

um povo miserável a morrer de fome. 

Em suma: A pintura francesa apresenta no século XVIII três aspectos diferentes. 

Na primeira metade do século, em substituição dos modelos do academismo da escola 

bolonhesa dos Carracci, predomina um género nitidamente rocaille (rococó), a pintura 

das fêtes galantes, graciosamente luminosa e fantasista, representada essencialmente por 

Watteau e Fragonard. Na segunda metade do século volta o academismo clássico, agora 

directamente inspirado na antiguidade greco-romana e nos mestres renascentistas 

italianos. O segundo aspecto é a corrente realista, influenciada pelos realistas barrocos 

holandeses e flamengos, continuadora da escola dos irmãos Le Nain. São artistas que 

fixam cenas da pequena burguesia e da vida provinciana, entre os quais se destaca 

Chardin. Seguidamente, os temas mundanos e galantes do rocaille são substituídos 

pelos temas históricos, patrióticos e moralizadores da nova tendência: o 

Neoclassicismo, que marca o final do século e prolonga-se até ao primeiro quartel do 

século XIX. 
 

                                                            
263 Ibid. p.236. 
264 Mário Dionísio, “Tu Próprio És o Assunto” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 270. 
265 Giulio Carlo Argan, Arte Moderna, p. 50. 
266 Mário Dionísio, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, p.10. 
267 Mário Dionísio, “Tu Próprio És o Assunto” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, pp.278-279. 
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Passemos então, como diz Bento de Jesus Caraça, para outro “nível” de 

compreensão da arte, para que possamos entender melhor a proposta de Mário Dionísio 

em A Paleta e o Mundo. 

Com o capítulo “A Ciência contra a arte?”, o segundo capítulo teórico da 

primeira parte, “Expressão e Compreensão", regressamos à análise teórica-estética, mas 

noutro ‘patamar’ de investigação: agora trata-se da relação entre a arte e a ciência – uma 

questão em que o autor vai desenvolver toda uma teoria, que se relaciona com os 

avanços registados nos âmbitos técnico e científico e que se vão reflectir no mundo 

artístico que decorre entre o período que acabámos de analisar, o Iluminismo, e o 

período pós Revolução.  

Em “A Ciência contra a arte?”, o autor problematiza a relação de confronto entre 

a ciência e a arte, entendendo que as confusões existentes entre a arte e o público, 

resultam duma “antiga rede de equívocos”, em que também participa a pretensão da 

aplicação da objectividade científica nos modos de representação pictórica. Para Mário 

Dionísio, no fundo, o que está aqui em causa: 
 
 é o hábito de considerar a arte numa esfera assaz diferente da que lhe cabe, um velho 
engano sobre os seus objectivos e as suas possibilidades, a sua relativa autonomia e as 
suas naturais limitações. (…). Não creio exagerado atribuir grande parte do descrédito em 
que a arte caiu junto de muitos indivíduos, (…), à generalização dessa tese, tão cientifica 
apenas no aspecto, segundo a qual o desenvolvimento da ciência e da técnica implicaria o 
desaparecimentos da arte. Quando o homem saboreia a gloriosa alegria da maioridade, no 
seio de uma natureza que ele cada vez desvenda mais, que cada vez mais sabe pôr ao 
serviço das suas necessidades práticas, que fazer da arte? Num mundo onde 
aparentemente tudo se pode prever e resolver cientificamente, que resta à arte senão uma 
oportuna retirada? (…). A arte seria, deste modo, uma actividade anómala na época da 
desintegração do átomo. Qualquer coisa que o progresso anulou.268 
 
 
Articulando sempre o pensamento estético com a história, neste capítulo o autor 

critica os pressupostos da filosofia positivista, com raízes no historicismo hegeliano, 

que considera que as ciências sociais devem moldar-se às ciências naturais, i.é., adaptar 

as leis da ciência às artes. Este modelo implica um padrão de objectividade, que tende a 

sobrevalorizar um discurso científico e empírico e a submeter a arte aos valores 

racionais da ciência. Mas, para Mário Dionísio, a possibilidade de redução da arte ao 

modelo científico, não passa dum equívoco - uma ‘confusão’ que contribui para que o 

público se afaste da arte. 

A ruptura com a tradição, marcada pelo período da Revolução Francesa, alterou,  

                                                            
268 Mário Dionísio, “A Ciência Contra a Arte?” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, pp.46,47. 
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inevitavelmente, toda a situação em que viviam e trabalhavam os artistas. Mas os 

fundamentos em que a arte se firmara até então, estavam agora a ser sacudidos por um 

outro factor. A Revolução Industrial começou a aniquilar a arte e o artesanato 

tradicional, o trabalho manual é substituído pela produção mecânica e a oficina deu 

lugar à fábrica269. Os avanços técnicos e científicos levam o homem “a saborear (…) a 

gloriosa alegria da maioridade” 270. De acordo com a lógica racional do “espírito 

científico”, o homem subvaloriza e esquece o que o rodeia271, inclusive sentencia a 

morte daquilo que lhe é tão inerente quanto a sua herança cultural: a arte. Para quê tal 

‘capricho manual’, se a máquina faz tudo e mais rápido?  

Mário Dionísio refere que para os positivistas “A morte da arte seria, então, um 

contratempo desejável, limitação essencial ao desenvolvimento, condição do próprio 

progresso. Isto explica que certos escritores e pensadores, apesar de escritores e 

pensadores, tenham encarado o declínio e a possível morte como um novo triunfo do 

homem”272. Este modo de ver o mundo tem em Pierre-Joseph Proudhon um dos 

principais doutrinadores do formulário positivista comteano. A arte, na perspectiva de 

Proudhon, estava destinada a ter “um papel de «auxiliar» da ciência e da moral, um 

auxiliar cuja «primeira lei é o respeito dos costumes e a racionalidade»”273.  

Mas, para Mário Dionísio, a palavra “progresso”, inerente ao “conhecimento 

positivista”, leva “ao vício mecanicista”: um vício, a que “nem os poetas” escaparam. E 

dá o exemplo de Antero de Quental, que no “ímpeto generoso e arrebatado dos seus 

vinte e quatro anos não compreendeu a coexistência das máquinas e da poesia, dos 

laboratórios e da música”274.  

No que se refere à “evolução histórica”, na perspectiva do autor, quando A. 

Gottlieb Baumgarten, em 1735, “empregou pela primeira vez a palavra estética e lhe 

                                                            
269 Cf. H. Gombrich, A História da Arte, p. 499. 
270 Mário Dionísio, “A Ciência Contra a Arte?” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.47.  
271 Na filosofia de Auguste Comte, o espírito científico substitui as crenças teológicas ou explicações 
metafísicas, “por uma lei invencível do progresso do espírito humano”. O espírito, ao tornar-se 
“positivo”, renuncia a procura da explicação absoluta das coisas. Em vez de questionar o “porquê”, 
questiona o “como”, limitando-se “à formulação das leis da natureza, aproveitando, por intermédio de 
observações e de experiências repetidas, as relações constantes que unem os fenómenos”. Em suma, a 
filosofia de Comte renuncia à busca das causas primeiras ou finais e interessa-se apenas pelas relações 
constantes (ou leis) observáveis entre os fenómenos. Cf. AA.VV. Dicionário Prático de Filosofia, Ed. 
Terramar, Lisboa, 1999, pp. 308/9  
272 Mário Dionísio, “A Ciência Contra a Arte?” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.47. 
273 Ibidem. Citando Émile Zola, o autor acrescenta que esta era uma “afirmação que, entre outras, terá 
levado Zola a dizer que o livro Do princípio da Arte e do Seu Destino Social era «obra de um homem 
profundamente incompetente», que «teria feito melhor se lhe tivesse chamado: Da Morte da Arte e da Sua 
Inutilidade Social»”. Citando Émile Zola. 
274 Ibidem. 
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atribuiu um sentido de «lógica inferior das ideias obscuras»”, e admitiu “que a vida 

afectiva se limita a uma parte inferior da inteligência”, contribuiu para que a “ilusão do 

fim da arte” 275 prosperasse. Baumgarten, fundador da estética e ‘filho’ do século das 

Luzes, “ainda preso aos pressupostos do racionalismo de Leibniz concebe o 

conhecimento sensível como percepção obscura do conhecimento intelectual”276.  
 
Tendo em conta o contexto positivista, na questão “A Ciência contra a arte?” 

Mário Dionísio desenvolve todo um pensamento, que mostra como “o objectivo 

prevaleceu sobre o teórico, de forma que a Revolução Francesa representou o triunfo e a 

crise do iluminismo”277 – o tal “Prestígio e fim duma ilusão”. E o progresso, filosofado 

pelos positivistas, acontece. Todavia, o autor, firmado na história dos factos, evidencia a 

sua visão contraditória em relação a esse progresso referindo que a “Revolução 

Industrial não foi o progresso sonhado”278. Ele fora moldado às preferências do 

capitalismo, pois as bases em que “o desenvolvimento da indústria se realizou haviam 

de converter a pobreza e mesmo a miséria de uma camada imensa das populações nas 

condições de vida das sociedades”279.  

No que diz respeito à arte, no período da Revolução “a expressão do novo poder 

não cabe na serenidade continente dum Neoclassicismo, nem poderia suportar a 

iluminação implacável dum verdadeiro realismo”280.   

                                                            
275 Ibid. p.49. 
276 Alexandre Fradique Morujão, “Baumgarten (Alexander Gottlieb)” in Logos, Enciclopédia Luso-
Brasileira de Filosofia, Vol. I, Ed. Verbo, Lisboa/São Paulo, 1997, p.642. Apesar da importância de 
Alexander G. Baumgarten como fundador de um novo campo de conhecimento, com a sua obra 
fundamental intitulada Aesthetica (1750), o seu pensamento não teve impacto directo sobre a produção 
artística como teve J.J. Winckelmann e Quatremère de Quincy. No entanto, preparou o terreno para outros 
filósofos que dialogaram de perto com as artes plásticas, impulsionando uma verdadeira revolução no 
âmbito da teoria e da história da arte. A abertura à possibilidade da “morte da arte foi mais tarde 
desenvolvida na filosofia de Hegel, que, ao considerar a “morte da história”, levou autores 
contemporâneos, nas década de 1980 e 1990, a analisar a possibilidade do “fim da história da arte”. 
Exemplo disso é a obra L’Histoire de l’Art est-il-fini? (1987) de Hans Belting, que dez anos depois 
publica uma revisão desta obra,  mas agora sem a interrogação, intitulada O Fim da História da Arte: uma 
revisão dez anos depois (versão brasileira de 2006). No prefácio desta nova edição, Belting esclarece que 
retirou a interrogação porque o que antes questionava era agora uma certeza. Contudo, numa perspectiva 
negativista e relativista, no diz respeito à remota possibilidade de ‘salvação’ da arte, o historiador salienta 
que “não se trata de algumas palavras de ordem convincente, mas de juízos e observações que precisam 
de espaço para se desenvolverem, mas que continuam a ser tão provisórios como, afinal, é provisório tudo 
o que hoje vem à tona”. Hans Belting, O Fim da História da Arte: uma revisão dez anos depois, Cosac 
Naify, São Paulo, 2006, p.9. Arthur Danto faz uma análise colocando também a possibilidade da “morte 
da arte” na obra Despues del Fin del Arte: El Arte Contemporaneo y el Linde de la Historia (versão 
espanhola), Ed. Paidos, Madrid, 2002. 
277 Lionello Venturi, História da Critica da Arte, Edições 70, Lisboa, 2007, p.155. 
278 Mário Dionísio, “O Sono da Razão Engendra Monstros” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, p. 239. 
279 Ibidem. 
280 Ibid. p. 241. 
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O que aconteceria então à arte, se toda “a marcha se fizesse num sentido único: 

do afectivo para o intelectual.”? 281 Para o autor de A Paleta e o Mundo: 
 
A meta seria a estranha caricatura de um homem futuro, perfeitamente evoluído, reagindo 
exclusivamente por ideias, pelos vistos, puras. Um homem de que o raciocínio absoluto 
teria expulso qualquer possibilidade de sentimento. No qual o espírito cientifico teria 
ultrapassado e para sempre invalidado a capacidade emotiva e, com ela, a arte.  
Batalha inglória. Nada mais anticientífico do que este ingénuo e tão pouco progressivo 
endeusamento da ciência.282 

 
 

Um homem de “raciocínio absoluto”, no qual se anulasse a “capacidade 

emotiva” e se esvaziassem os sentimentos, seria um homem incapaz de criar arte. Em 

suma, seria a transformação do homem num autêntico autómato programado apenas 

para “ideias puras”. Segundo Abel Salazar, o “homem, que não é uma máquina de 

pensar, mas uma coisa que vive e sente (…), é incapaz de pensar, sem que o acto de 

pensar seja acompanhado de cargas emotivas” 283. E são estas “cargas emotivas”, ou 

“conexões estéticas”, que unem “a Ciência e a Razão, em si mesmas, e como tais” 284 à 

arte. Portanto, o avanço da ciência não anula a existência da arte. Ambas se entrecruzam 

no mundo das emoções do homem.  
 
 
A diversidade de temáticas analisadas em A Paleta e o Mundo leva-nos também 

ao mundo da etnologia, mais propriamente, à linguística e à antropologia cultural, para 

dar resposta aos porquês das diferenças e dos pontos comuns existentes entre a 

linguagem da arte e a linguagem da ciência. Para o fim, Mário Dionísio apoia-se nos 

estudos de Pius Servien. Este matemático, esteta e linguista franco-romeno considera 

que a “linguagem total” é composta pela “linguagem lírica” e pela “linguagem das 

ciências”285. Acrescenta ainda que não há “uma única linguagem”, que se vá “moldando 

às exigências dos progressos alcançados no campo científico”286. Para Mário Dionísio 

“a riqueza das palavras” do “pólo lírico” (a linguagem da arte), não implica que este 

seja absolutamente superior ao “pólo oposto” (linguagem da ciência). Para além disso, 

esta riqueza não “nos obriga a considerar a linguagem das ciências condenada e 

perigosa limitação humana”287. Tal como a linguagem científica, a linguagem usada na 

                                                            
281 Cf. Mário Dionísio, “A Ciência Contra a Arte?” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.49. 
282 Ibidem. 
283 Abel Salazar, Que é Arte?, Arménio Amado - Editor, Sucessor, Coimbra, 1961, p.139. 
284 Ibidem. 
285 Mário Dionísio, “A Ciência Contra a Arte?”  in A Paleta e o Mundo, Vol. I, 1ª parte, p. 50. Citando 
Principes d’Esthétique de Pius Servien. 
286 Ibidem. 
287 Ibidem. 
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arte terá nascido, “segundo as hipóteses mais plausíveis, de necessidades sociais”288. E 

acrescenta ainda que “quer tenha sido aquilo a que chamamos sentimento estético que 

permitiu a relativa satisfação dessas necessidades, quer tenha sido, como é talvez mais 

provável, da própria acção de satisfazê-las que ele nasceu, a palavra puro tem que ser 

considerada intrusa na questão.”289 - uma afirmação que tem implícita uma crítica 

dirigida aos adeptos do racionalismo positivista, que, como vimos, era propugnado 

pelos Presencistas, defensores da arte pela arte, ou arte pura. Para o autor “a arte não 

rivaliza, não substitui nem é substituível pela ciência (…) o domínio da arte é o das 

emoções, (…) uma nova realidade, tão concreta como as próprias coisas, os próprios 

sentimentos, os próprios actos que exprime.”290. Mas, no entanto, “nada menos 

compatível com o fenómeno artístico do que a abstracção”291. E esta é, precisamente, a 

realidade da ciência, a “da análise, dos raciocínios e das deduções”292 que se convertem 

em fórmulas, reduzem-se a leis e a equivalências abstractas. Mas no fundo, ainda que 

diferentes, e embora a arte seja flagrantemente a expressão da emoção, tanto o artista 

quanto o cientista são donos das tais “cargas emotivas”, referidas por Abel Salazar. Por 

outras palavras, a arte e a ciência têm uma ‘fonte de emoções’ em comum: o homem293. 

Contudo, se por um lado, “a realidade da ciência é uma realidade de equivalências, de 

frases (…) reduzidas a palavras, de palavras (…) reduzidas a algarismos, a figuras 

matemáticas”; por outro a “realidade da arte é a realidade de afirmações directas de 

sensibilidade, de recriações de coisas, de sentimentos, de actos, uma nova realidade, tão 

concreta como as próprias coisas, os próprios sentimentos, os próprios actos que 

exprime”294. Para o autor de A Paleta e o Mundo a arte tem um “acentuado cunho” 

subjectivo e emotivo. A arte, sendo condicionada por conhecimentos, ideias e acções, 

não é nenhuma destas coisas, mas conduz-nos a elas295. 
 
 Convém assinalar, que o facto de Mário Dionísio centrar o desenvolvimento 

teórico-estético na primeira parte (“Expressão e Compreensão”), não quer dizer que nas 

restantes três partes faça uma análise histórica ‘pura e crua’. No decorrer desta, o autor 

vai também pondo outras questões de nível estético e resolvendo as que foram 

                                                            
288 Ibidem. 
289 Ibid. pp.50, 51. 
290 Ibid. pp.53, 54. 
291 Ibid. p. 54. 
292 Ibidem. 
293 Cf. Ibid. p. 53. 
294 Ibid. p.54. 
295 Cf. Ibidem. 
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levantadas na referida primeira parte. Para além disto, desenvolve o contexto em que os 

artistas viveram e criaram as obras, analisando-as formalmente e salientando alguns 

aspectos do desenvolvimento historiográfico da arte.  

Deste modo, ao abordar a pintura neoclássica, Mário Dionísio não deixa de 

referir a influência, que a publicação da obra História da Arte da Antiguidade (1764), de 

Johann J. Winckelmann, teve no surgimento do “novo conceito de belo que se ergue 

contra o ideal artístico da aristocracia setecentista”296. Para este teórico, a arte é 

mimesis: a natureza é um universo ideal e arquétipo. Cumpre aos artistas imitar a 

natureza e a sua produção será tanto mais bela, quanto mais a sua representação se 

aproximar do real. Com o estudo da estatuária da Antiguidade, Winckelmann desloca a 

atenção dos artistas para as obras de arte. Assim, ao abandonar o modelo biográfico de 

Vasari, torna-se o fundador da disciplina de história da arte: é a obra de arte que deve 

ser o objecto de estudo, enquanto território do belo e da forma. Consequentemente, 

grande parte dos artistas do Neoclassicismo tem nos princípios teóricos de 

Winckelmann o seu paradigma. Um facto que Mário Dionísio assinala ao referir que 

David, na sua obra, “mostrou pensar, como Winckelmann, que o valor da pintura não 

reside no colorido, nos jogos de luz e sombra, na sensualidade da matéria, mas na 

nobreza do contorno”297. Era, portanto, uma pintura que “reverenciava a escultura 

romana”298, então teorizada na já referida História da Arte da Antiguidade – uma obra 

que se tornou a base da história da arte como disciplina autónoma.  
 
 
Como vimos, no mundo da pintura, a realidade racionalista tem voz no 

Neoclassicismo, porém, muitas das obras neoclássicas fizeram dele “uma solução 

provisória e unilateral que o Romantismo corrigiu, universalizando-a”299.  

Para Mário Dionísio, no século XVIII coexistiram duas tendências pictóricas: “a  

                                                            
296 Mário Dionísio, “A Própria Substância dos Objectos” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p.195. 
297 Mário Dionísio, “Revolução e Compromisso” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, pp.225,226. 
298 Ibidem. Convém acrescentar que, na obra História da Arte da Antiguidade, Winckelmann efectuou o 
seu estudo baseando-se em cópias romanas da estatuária grega, uma vez que foram raros os originais que 
subsistiram ao tempo. Mas, o ideal de beleza que Winckelmann defende é firmado no ideal grego. Para 
este teórico “o estilo é temporal, possui uma fase inicial, o apogeu e uma fase terminal, o que lhe permite 
fundar uma história realista da arte. A arte é uma criação do homem”, portanto, acontece num 
desenvolvimento temporal. Para Wickelmann, “O valor supremo do belo é único e sempre igual a si 
próprio, mas é indeterminado, é um extremo que não admite variações. Este teórico acredita que foi 
“entre os Gregos”, que “a arte encontrou a sua expressão máxima” e “usa este argumento para mostrar 
que a lei do progresso não se verifica, pois os tempos posteriores são de decadência”. (Gustavo Fraga, 
“Winckelmann, Johann Joachim” in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Vol. V, Ed. 
Verbo, Lisboa/São Paulo, 1997, p. 635).    
299 Lionello Venturi, História da Critica da Arte, p.155. 
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classicizante das academias”, que desperta a atenção para as descobertas arqueológicas. 

Os artistas interessam-se pela pintura de ruínas, pela gravura, pela cópia da “arte 

romana” - uma resultante do entusiasmo gerado em torno das “escavações de Herculano 

(1738), e de Pompeia (1748)” 300; e outra inspirada na arte oriental-asiática, que irá 

frutificar apenas “nos fins do séc. XIX, prenúncios românticos que só no século 

seguinte se desenvolverão plenamente” 301.  
 
O Romantismo marca então uma flagrante viragem não só na criação artística, 

como também na teorização e crítica da arte, que lhe davam coordenadas. 

Paradoxalmente, com a cultura francesa da Revolução, o modelo clássico adquire um 

sentido ético-ideológico, que, se por um lado se identifica com a solução ideal do 

conflito entre liberdade e dever, por outro está na origem do ambiente de barbárie, que 

se arrasta durante a dita Revolução. Daí que os artistas procurem, por opção, pelo desejo 

de participação, ou por necessidade, uma linguagem que traduza a realidade e, 

essencialmente, que agrade ao ‘público’. E aqui o autor refere-se, principalmente, aos 

encomendantes: antes da revolução, a coroa e a aristocracia; durante e depois da 

revolução, o imperador e a burguesia em ascensão, pois o povo sofria, como muito bem 

nos lembra Mário Dionísio, do “infortúnio real” de que Chateaubriand fala no Ensaio 

sobre as Revoluções: “o não ter pão”302. Portanto, embora saibamos que sempre 

existiram contrasensos entre a arte e a sociedade, a linguagem artística do 

Neoclassicismo e do Romantismo histórico, representado através da alegoria, da 

mitologia, da perfeição segundo o modelo da antiguidade clássica, não traduzia senão a 

sociedade da época, ou melhor, os encomendantes, e a própria teorização, que 

sistematizava os ideais a seguir. 

Após a Revolução Francesa, a desilusão leva os artistas a um fechamento 

gradual à sociedade e a procurar na nova realidade, que pode ser “tão concreta como as 

próprias coisas” e proporcionar “recriações”, formas que traduzam a sua sensibilidade, 

os seus sentimentos e que exprima a sua visão das coisas. Agora os significados de eu, 

de nacionalidade, de sublimidade, de saudosismo, de pitoresco, tomam força nas opções 

dos artistas. 

Deste modo, tanto  as  ruínas  e  tudo  o  que  traduzisse  a nostalgia  do  passado,  

                                                            
300 Mário Dionísio, “A Própria Substância dos Objectos” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p.195. 
301 Ibidem. 
302 Mário Dionísio, “Tu Próprio És o Assunto” in A Paleta e o Mundo, 2ªparte, Vol. I, p. 283. 
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quanto a natureza em toda a sua imensidão, eram motivos de inspiração para os artistas 

românticos: proporcionavam os revivalismos, a recriação do passado, de factos tão reais 

quanto aqueles que acontecem no mundo dos homens e da natureza.303  

 Pontuamos de novo a descoberta das ruínas de Herculano e de Pompeia apenas 

para assinalarmos o quanto uma nova visão sobre o passado vai influenciar os artistas 

decepcionados com os efeitos da Revolução. As convulsões históricas e sociais criaram 

condições para o sentimento de saudade duma história nacional, cuja expressão se 

inspirava no passado. Seguindo as premissas dadas por Mário Dionísio, vimos que nem 

toda a arte produzida no tempo da Revolução se envolve directamente e reflecte o 

‘espírito’ desta época, como foi o caso de Ingres – um facto que vai ao encontro daquilo 

que o autor diz no sentido de nem sempre a arte e a história seguem o mesmo rumo. 

Não obstante, se por um lado “a miragem do longínquo” e “o gosto do exótico” vão 

dominar uma grande parte dos “corações desiludidos”304, impulsionando-os para novos 

horizontes na criação artística, por outro, a natureza torna-se também um refúgio e fonte 

de sentimentos, que induz o artista, enquanto tal e enquanto homem, à tomada de 

consciência da sua pequenez perante a imensidão da natureza e das forças que dela 

fazem parte.  

Para Mário Dionísio, a “queda de Napoleão estava pois na raiz do 

Romantismo”305. No “âmbito global” deste movimento artístico, “que incluía a 

ideologia neoclássica decaída, o Romantismo histórico” contrapõe-se como “alternativa 

dialéctica opondo à racionalidade derrotada a profunda e irrenunciável religiosidade 

intrínseca da arte.”306. 
 
Vejamos então o que nos diz o autor sobre o âmbito social e artístico, iniciado 

precisamente com essa “alternativa dialéctica” trazida pela Revolução Francesa. Que 

alternativa foi essa?    

 

 
 
 
 

                                                            
303 A propósito, e dentro do vasto leque de opções, lembremo-nos, por exemplo, de A Jangada de Medusa 
de Gericault, onde o artista, na fluidez dum dramatismo romântico, recria um facto verídico, que acontece 
num elemento da natureza, o mar, recorrendo à tradição neoclássica da estrutura piramidal. Nesta pintura, 
inspirando-se em Michelangelo e vivendo “intensamente a experiência desesperada de Goya”, Gericault 
inaugura também “o filão do Realismo”. Cf. Giulio Carlo Argan, Arte Moderna, pp.52,53. 
304 Mário Dionísio, “Tu Próprio És o Assunto” in A Paleta e o Mundo, 2ªparte,Vol. I, p. 284. 
305 Ibid.p.281. Citando Alfred de Musset. 
306 Giulio Carlo Argan, Arte Moderna, p.18. 
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2.2. Do Início a Meados do Século XIX: De Delacroix a Manet 

 
Tendo em conta o caminho seguido pelo autor na busca de significados para o 

conceito de realismo, e de como os modos de representar a realidade podem interferir na 

recepção das obras de arte, neste ponto vamos então procurar saber: qual foi a arte que 

se tornou uma “alternativa dialéctica” ao Romantismo? Porque é que o autor considera 

que essa mudança se opõe à racionalidade do Romantismo histórico? Como contribuiu 

para a tal ampliação do significado de realismo?  
 

Entre 1820 e 1830 a burguesia prosperava. Em 1830, Paris é agitada pelo 

movimento revolucionário, que protesta contra Carlos X, pois este anulara as eleições e 

tentara retirar o direito ao voto aos comerciantes. A revolta une povo e burguesia. Dá-se 

então a Revolução de Julho: o ano em que Delacroix pinta A Liberdade guiando o Povo, 

nas barricadas. O povo guiado é o burguês, o operário, o artesão, o militar. Para Mário 

Dionísio, a “Revolução de 1830 está toda neste quadro. O Romantismo era a sua 

voz”307. Toda a nossa atenção é atraída para o foco de luz, que se concentra naquela 

mulher, semi-nua, que guia o povo de braço ao alto, erguendo a bandeira da futura 

desilusão. Apesar de ter sido uma encomenda de Jacques Lafitte, banqueiro e político 

que participou nas manobras para colocar Luís Filipe de Orleans no trono, A Liberdade 

guiando o Povo, após ter sido exposta e de ter tido grande sucesso como símbolo da 

Revolução, acaba por ser “retirada, de exposição”, para ser “cuidadosamente enrolada e 

prudentemente escondida nas arrecadações do Louvre, donde só a revolução de 1848 a 

irá arrancar”308. Porque, a partir do momento que Luis Filipe subiu ao trono, o império 

passou a ser dos banqueiros. Aqui estava o que brevemente iria desiludir o mundo 

artístico. 

Para Venturi, Delacroix foi “o único pintor de carácter romântico”309. Os 

românticos aderiram ao medieval por questões de “ordem religiosa, moral, política 

sentimental”310, mas continuaram sob a influência da filosofia idealista 

winckelmanniana. Contudo, Delacroix não teve qualquer relação formal com a época 

medieval, “encontra, quanto muito, os seus predecessores entre os pintores do 

Renascimento e do barroco tardios.”311  E Venturi acrescenta que houve vários pintores 

                                                            
307 Mário Dionísio, “O Horrível Está em Toda a Parte” in A Paleta e o Mundo, 2ªparte, Vol. I, p.268. 
308 Ibidem. 
309 Lionello Venturi, História da Critica da Arte, p.156. 
310 Ibidem. 
311 Ibidem. 
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na primeira metade do século XIX: Goya, Constable, Corot, Daumier, que “mais do que 

serem românticos ou pré-rafaelitas, antecipam a nova forma de realismo do século 

XIX.”312. Mas, não é esse o caso de Delacroix. Segundo Mário Dionísio, “a aversão ao 

academismo moribundo” e à “crescente tendência realista” orientam este pintor “no 

sentido do mais extremo do individualismo” 313. E o “desencanto recomeça e cresce. A 

Liberdade guiando o Povo não se repetirá na obra de Delacroix”314. A sociedade que 

Honoré Balzac desmascarava e censurava, era a mesma que levava Delacroix a afirmar 

“não tenho nenhuma simpatia pelo tempo presente”315. Tal desencanto levou-o a outras 

formas de ver e pintar: visão que manifesta, quando, ao dirigir-se a um dos seus 

discípulos, diz:  
 
«Ó moço artista, tu esperas um assunto? Tudo é assunto; o assunto és tu próprio, são as 
tuas impressões, as tuas emoções diante da natureza. (…) É em ti que é preciso olhar e não 
á tua volta. (…) A maneira é tudo, o fundo é pouco, comparativamente.»316  
 
 
A partir deste momento para Delacroix o que está em primeiro lugar é “a 

maneira” (a forma) das coisas, porque “o fundo” (o conteúdo), é “pouco” para expressar 

a intenção artística. Na ideia de Delacroix coexistem dois elementos estéticos, mas 

agora a forma passava a sobrepor-se ao conteúdo. E deste modo, acrescenta Mário 

Dionísio, a “ilusão duma forma sem conteúdo está lançada”317. Para o autor, isto 

significa também que Delacroix está a “aceitar” uma “posição rigorosamente oposta à 

de David” e a “defender a deformação”, que este pintor “supunha evitar e em que Ingres 

mergulhou sem possivelmente dar por ela”318 – a palavra “deformação” toma de novo 

lugar no discurso do autor, porque este é o meio para “compor o verdadeiro”319, para 

chegar ao ‘verdadeiro' realismo.  

É pois na sequência do novo modo de ver o mundo, pronunciado por Delacroix, 

que o autor dá o título de “Tu próprio és o assunto” ao capítulo – o quinto de “Prestigio 

e Fim duma Ilusão – onde faz uma abordagem ao Romantismo, caracterizando o 

movimento e o artista romântico. Para Mário Dionísio: 
 
O romantismo, como qualquer outro movimento artístico, não é um simples 
embelezamento, uma  hábil  dissimulação, apenas  expressão directa ou  indirecta dos inte- 

                                                            
312 Ibidem. 
313 Mário Dionísio, “Tu Próprio És o Assunto” in A Paleta e o Mundo, 2ªparte, Vol. I, p.292 
314 Ibidem. 
315 Ibid. p. 288. 
316 Ibid. p. 292. Citando Delacroix, Journal, Genebra, ed. 1946. 
317 Ibidem. 
318 Ibidem. 
319 Ibidem. 
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resses económicos de um grupo de homens. Ainda não é tudo porque, por um lado - há que 
dizê-lo e repeti-lo -, a realidade social, mesmo nos períodos de relativa acalmia, está longe 
de ser um corpo uno e estático, e as relações entre essa realidade e a realidade da arte não 
são nunca as de um mecânico sistema de causa-efeito, de que o artista seria o instrumento 
passivo. Porque, ao exprimir pelos seus próprios meios particulares a ideologia duma 
classe, o artista está a sofrer as fortes limitações que essa classe lhe impõe e, 
simultaneamente, a libertar-se delas. Porque, rigorosamente - há que dizê-lo mais uma vez 
-, a arte não se limita a exprimir uma classe, mas o fundo humano prevalece e se 
enriquece, «apesar» e «através» dos múltiplos entraves que os interesses imediatos dessa 
classe a leva a forjar. 320  
 
 
Verificamos o quanto o autor vai de novo ao encontro daquilo que vimos no 

início deste estudo: a arte não é um reflexo mecânico de causa-efeito, onde o artista é o 

“instrumento passivo”. Ela “altera-se, transforma-se, evolui”, ainda que nela “não haja 

progresso.” “Mas isto não significa,” acrescenta o autor, “que ela própria não seja um 

testemunho e agente do progresso. Significa apenas que cada novo modo de pintar não 

anula o modo de pintar anteriormente usado”321. Para Mário Dionísio, o artista assume 

uma posição activa perante a realidade social – posição essa que poderia representar da 

forma que mais se coadunasse com o seu modo de ver o mundo, não fora “as fortes 

limitações” que as classes sociais lhe impõem, mas que ainda assim o uso dos “seus 

meios particulares” lhe permitem “libertar-se delas”.  

Fundamentado na citação de Henri Lefebvre, segundo a qual “A pintura é a vida. 

É a natureza que transmitida à alma sem intermediários, sem véu, sem regras de 

convenção”322, Mário Dionísio, ainda na senda das influências da sociedade sobre a 

criação artística, conclui que a “tese do indivíduo-contra-a-sociedade se forma e 

desenvolve no próprio seio da tese do indivíduo-ao-serviço-da-sociedade.”323. Isto 

significa então que a sociedade que estimula a criação, é, por outro lado, a mesma que 

limita essa criação. No entanto, o artista tem sempre a opção de se libertar e, tal como 

Delacroix (e, como veremos, como outros artistas), não aceitar convenções. Porém, 

perante as teses de Mário Dionísio, os artistas acabam sempre por estar ao serviço da 

sociedade, ainda que a sua arte não plasme aquilo que no momento se vive. De facto, 

um constante mar de contradições envolve a malha em que se tecem as relações entre a 

sociedade, a arte e o artista. Neste sentido, e criticando de novo aqueles que defendem a 

arte como um  reflexo ‘puro e duro’  da  sociedade, o  autor conclui que: a “riqueza de  

                                                            
320 Ibid. p.285. 
321 Mário Dionísio, “A Ciência Contra a Arte?” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 54. 
322 Ibid. p. 53. Citando Delacroix. 
323 Mário Dionísio, “O Horrível Está em Toda a Parte ” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p.268. 
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aspectos que a arte e os artistas da sociedade saída da Revolução Francesa nos oferece”, 

são um “claro exemplo entre a vida social e a arte” e um “claríssimo desmentido de 

qualquer teoria que pretenda explicar tais ligações por relações esquemáticas e 

mecânicas!”324. O que está aqui em causa é, afinal, a crítica à visão marxista ‘ortodoxa’ 

preconizada por Zhdanov e Plekhanov. Como vimos no início deste estudo, estes dois 

teóricos eram persistentes defensores da “teoria do reflexo”. Mas, para Mário Dionísio 

este “reflexo” não é algo de maquinal, não se define como uma mera imagem reflectida 

num espelho. A criação é um processo pela qual a consciência dos homens - neste caso, 

artistas - se apropria do mundo e o transforma, mediante aquilo que vê na realidade. 

Para o autor, a arte não é a esquematização mecânica da realidade, mas sim um processo 

de “transformação”. Abordando este assunto em “Um Mundo dentro do Mundo”  – o 

quarto capítulo teórico da primeira parte - numa crítica dirigida ao mecanicismo de 

Tchernichevski, também referido no início, o autor refere que, “como todos os 

mecanicistas”, este teórico “considerava a realidade uma esfera desligada do homem, 

qualquer coisa de contemplável e venerável”. Consequentemente, “ele não podia admitir 

que a nossa acção está constantemente a alterar essa realidade” e que “a contemplação 

não é mais, no fundo, que um reflexo da nossa luta para dominá-la. Nunca passiva, 

portanto. Mas activa e criadora.”325  
 
Continuando sempre com a já mencionada questão de fundo: o afastamento do 

público da arte moderna, Mário Dionísio prossegue então na busca de outros “velhos 

equívocos” que, tal como “a pretensa incompatibilidade entre a arte e a ciência”326, 

entende interferirem no modo de representação da realidade e contribuírem para esse 

afastamento. Vamos então procurar alguns desses equívocos na análise da relação da 

arte com aquilo que é, na perspectiva do autor, o epicentro de todos conflitos gerados 

em torno da criação artística: a relação entre a arte e a sociedade. 
 
 

É no capítulo “Os Caprichos Têm Data” – o terceiro capítulo teórico-estético da 

primeira parte, “Expressão e Compreensão” – que Mário Dionísio vai procurar outros 

“equívocos”, que afectam a maneira como os artistas representam a realidade e, 

consequentemente, contribuem para o “divórcio” entre a arte e o público. Este capítulo 

funciona como núcleo da interligação existente entre a sociedade (em que se integra o 

                                                            
324 Ibid. p. 285. 
325 Mário Dionísio, “Um Mundo dentro do Mundo” in A Paleta e o Mundo, 1ªparte, Vol. I, p. 78. 
326 Mário Dionísio, “Os Caprichos têm Data” in A Paleta e o Mundo, 1ªparte, Vol. I, p.60. 
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público), a arte e o artista. É no seio da sociedade que tudo acontece e se desenvolve: a 

vida do artista, a criação da obra, as influências da sociedade sobre a visão do artista e, 

consequentemente, sobre a sua criação, a exposição dessa criação ao mundo e 

consequentes reacções do público. Para o autor “toda a arte é uma consequência 

social”327. 
 
Ser artista é, logo à partida, fruto de contrariedades no âmbito familiar.328 É um 

“capricho”. E aquilo que os artistas criam caprichos são. A arte é um capricho. Na visão 

de Mário Dionísio, este é um erro de pensamento que leva “a sociedade inteira” a estar 

“preparada para reagir ao que supõe comprometê-la”329. Um velho equívoco que, 

segundo refere o autor:  
 
faz ver nas obras de arte estranhas manifestações de gente insólita, provocações gratuitas 
ao senso comum, futilidades, caprichos! (…). Diz-se «caprichos» com desagrado, por 
irrisão, por verrina…E que porque não: caprichos? Alguma coisa do arroubo, da 
inconstância, da obstinação, da irreverência, da sinceridade espontânea do capricho, 
haverá sempre talvez em toda a arte. «Caprichos» chamou Goya a um dos pontos mais 
altos da sua obra. Mas a liberdade imaginativa, a possibilidade de regresso e de fuga, a 
capacidade de antecipação, os delírios, os sonhos, não conseguem furtar-se a ocultos e 
complexos itinerários: desenvolvem-se dentro de zonas limitadas, são independências que 
dependem. Os caprichos têm data.330 
 
 
Modificar as ideias, as vontades artísticas, sair fora das regras convencionadas  

pela sociedade, enfim, o novo, tem um tempo, uma data. “Os caprichos têm data”. 

Refere o autor que, ao criarem, os artistas muitas vezes “não conseguem furtar-se a 

ocultos e complexos itinerários”. Criam segundo e conforme as limitações que são 

próprias do tempo em que vivem e assim se tornam “independências que dependem” – o 

que vai ao encontro daquilo que atrás referimos: o artista, na senda da sua 

independência artística, acaba por se tornar um “indivíduo-contra-a-sociedade”, mas, 

em simultâneo, acaba por ser um indivíduo que dela depende, um “indivíduo-ao-

serviço-da-sociedade”. Os caprichos da criação artística têm data.  

Diz o autor, citando Heinrich Wölfflin, que “Nem tudo é possível em qualquer 

altura. A visão tem a sua história”331. E é “a história das categorias ópticas que constitui 

para Wölfflin a tarefa primordial da história da arte.”332. Mário Dionísio apoia-se no 

                                                            
327 Ibid. p. 66 
328 Cf. Ibid. p.60.  
329 Ibidem. 
330 Ibid. p.61. 
331 Ibidem. Citando Wölfflin. 
332 Ibidem.  
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formalismo de Wölfflin para demonstrar a sua tese de fundo: a inseparabilidade da 

dicotomia conteúdo-forma – questão que desenvolveremos mais à frente. 

Mas vejamos agora alguns aspectos da teoria de Wölfflin para melhor entender o  

ponto de vista de Mário Dionísio. 

Para Wölfflin, teórico formalista da Escola de Viena, a história da arte não é 

uma história da imitação da natureza, mas sim uma história das visões artísticas. Pese 

embora o tom crítico à proposta formalista de Wölfflin333, Mário Dionísio não nega a 

mais-valia formal da obra de arte inserida no contexto social, antes pelo contrário. Não 

obstante, está totalmente em desacordo com a ideia de uma história da arte sem nomes 

proposta por aquele teórico. Neste sentido o autor desperta-nos a atenção para que: 
 
Não esqueçamos, (…), os vastos domínios que geram essas várias fases da visão. Uma 
dada experiência colectiva, a teoria que essa experiência elabora, o alargamento a que 
uma e outra, intimamente penetradas, constantemente forçam o universo humano limitam 

                                                            
333 É na obra intitulada Renascimento e Barroco (1898), que Wölfflin analisa como se alteram os modos 
de produção artística no Renascimento e no Barroco, referindo que os princípios internos que definem a 
obra de arte são de natureza psicológica e fisiológica (Cf. Heinrich Wölfflin, Reflexiones sobre la 
Historia del Arte, Ediciones Peninsula, Barcelona, 1988, pp. 15-23). A transformação da forma, que 
decorre da transformação do estilo, reside essencialmente no modo como a nossa estrutura fisiológica e 
psicológica é influenciada pelos modos como percepcionamos o mundo exterior - uma teoria 
fundamentada no desenvolvimento fenomenológico de Husserl, e que vai também ao encontro da 
psicologia da gestalt. Para Wölfflin, as alterações da forma na obra de arte são resultado de uma relação 
empática entre o artista e o mundo que o rodeia. Activamente, o artista percepciona o mundo que lhe é 
exterior, projectando sobre a obra de arte os seus sentimentos, os seus valores, as suas crenças, as suas 
simpatias. Mas o seu olhar não é puro, porque está cheio de pré-conceitos (a base da teoria de Ernst 
Gombrich). É na relação empática, que Wölfflin vai então explicar, na obra acima citada, a evolução 
estilística de um período para o outro e as alterações da percepção - dependendo estas da relação de 
empatia que o artista cria com do mundo. O que justifica as alterações formais são as próprias 
transformações da referida percepção empática do mundo. E deste modo são explicadas as mudanças de 
visão do mundo, que acontecem do Renascimento para o Barroco. Assim, Wölfflin entende que não 
podemos julgar o Barroco a partir dos mesmos pressupostos do Renascimento, porque os modos de ver o 
mundo sofreram-se alterações. Na obra Os Conceitos fundamentais da História da Arte, Wölfflin vai 
então definir uma história dos estilos - estilos esses que evoluem de acordo com as “categorias da visão”, 
que são antitéticas e permitem explicar a arte como um discurso endógeno exclusivamente centrado na 
forma, excluindo totalmente o artista. Estas categorias constituem-se apenas com conceitos puramente 
formais e antitéticos: os estilos clássicos e barrocos são considerados como categorias trans-históricas. I.é. 
cada estilo compreende uma fase clássica e uma barroca - a própria época clássica compreende uma fase 
clássica e uma fase de maturação, a barroca. Desta forma, as referidas categorias organizam-se no 
seguinte esquema de opostos, clássico/barroco: linearidade/pictórico; superficialidade/profundidade; 
forma fechada/forma aberta; multiplicidade/unidade; claridade/sombrio (Cf. Reflexiones sobre la História 
del Arte, pp.27-63). Para Wölfflin estes conceitos permitem fazer uma história da arte apenas com 
elementos endógenos, conceitos puramente formais, i.é. inerentes à própria forma, sem recurso algum a 
elementos exteriores (como o são o artista e o contexto em que este cria as obras de arte). Contudo, estes 
conceitos, expostos em Os Conceitos fundamentais da História da Arte, são depois motivo duma revisão 
na obra acima citada, Reflexiones sobre la História del Arte (com 1ª edição em 1940). Nele, Wölfflin 
contradiz-se de novo em relação à presença de ‘nomes’ na sua teoria da história da arte anónima, ao 
referir que “Diz-se que «a forma engendra a forma», e num certo sentido está correcto. Mas compete 
sempre aos homens levar essa evolução adiante” (Cf. “Principios Fundamentales” in Reflexiones sobre la 
História del Arte, pp.21,22). Mas a revisão vai precisamente nesse sentido: o de corrigir as falhas de Os 
Conceitos fundamentais da História da Arte. Mas, ao que parece, não esclarece claramente qual é afinal a 
sua posição. 
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com rigidez a zona possível de todos os «caprichos». Nenhum génio ultrapassou alguma 
vez esses limites.334 
 
 
Mário Dionísio reconhece que as alterações nos modos de ver são de extrema 

importância para analisar a criação artística, uma vez que implicam alterações na forma 

como os artistas representam a realidade. Todavia, não ignora “o universo humano” de 

que faz parte o artista. Esta é a limitação da teoria de Wölfflin, na medida em que este 

teórico anula o papel do artista para dar todo o protagonismo à “forma” e às “categorias 

ópticas” – que mais tarde, de certo modo, vai contradizer, mas sem esclarecer. Na teoria 

da “história da arte anónima” de Wölfflin, que implica uma história da arte sem nomes, 

o artista é secundarizado à simples condição de porta-voz das categorias ópticas, ou, se 

preferirmos, categorias das visões do mundo. São elas que alteram os modos de 

percepção e, consequentemente, as formas de representar o mundo. Portanto, são elas 

que fazem a história da arte, que para Wölfflin é a história das visões do mundo. Mas 

quem ‘acciona’ essas visões? – Esta é a grande lacuna desta teoria de wölfflineana.  

Para além disso, Wölfflin defende a ideia de que as visões do mundo se sucedem 

em cadeia e vão definindo uma história linear de transformações cumulativas, que não 

permitem regressões ao passado –  uma herança do pensamento de Hegel. Mário 

Dionísio defende um discurso preocupado com uma sucessão não linear de contextos 

históricos – recordemos que para o autor nem sempre os momentos de fulgor ou 

decadência social corresponde a momentos de fulgor ou decadência da arte. A arte nem 

sempre caminha a par da sociedade, ou vice-versa.  

Ainda em relação às “visões do mundo” de Wölfflin, e ao contrário deste, para 

Mário Dionísio:  
 
 A personalidade e a vontade do artista têm um papel decisivo na criação da obra de arte. 
Seria cândido supor que Camões ou qualquer outro escreveriam uns Lusíadas. Mas se não 
há Lusíadas sem Camões (…), não há Camões sem o esplendor e a crise do século XVI, 
não há autor ou obra que fujam ao condicionamento da época em bloco que os vê nascer. 
Os caprichos dos artistas são, assim, numa relação mais ou menos clara, mais ou menos 
directa, os caprichos da época em que vivem e neles ecoa. O pintor com linhas, superfícies, 
ângulos. Mas onde pode ele ir buscá-los senão à própria realidade?”335   
     
 
O autor questiona a quem pertenceriam então as ‘visões’, que possibilitaram a 

realização dos Lusíadas? E onde se iriam buscar os “caprichos”, “senão à própria 

                                                            
334 Mário Dionísio, “Os Caprichos Têm Data” in A Paleta e o Mundo, 1ªparte, Vol. I, p.61. 
335 Op.cit. Mário Dionísio, “Os Caprichos Têm Data” in A Paleta e o Mundo, 1ªparte, Vol. I, pp. 61, 62. 



A Paleta e o Mundo: À Procura dum Novo Realismo 

87 
 

realidade?” – E responde: sem Camões não existiam Lusíadas, que é como quem diz, 

sem artista não há visões, portanto, não há obra.336  

O artista é um elemento decisivo, pois é ele o criador da arte. Para o autor, é 

facto que o “génio”, por exemplo, de Leonardo da Vinci fez com que este artista 

chegasse a conclusões pictóricas, “sobre a natureza e a cor da luz muito próximas das 

que levaram Monet e Pissarro a carregar as suas paletas de um modo revolucionário nos 

fins do século XIX”337. Trata-se, portanto, de um ‘génio’ com a tal capacidade 

antecipadora - o que se coaduna com a posição, que o artista assume na obra de Mário 

Dionísio. Á partida, entendemos que o autor vê no artista alguém com capacidades 

‘premonitórias’, alguém que mantém como que um diálogo, não só com o passado e 

com o tempo em que vive, como também com o futuro. Esta espécie de clarividência do 

artista é também sublinhada no capítulo “Mãos que Constroem Sonhos”: o artista é “um 

criador” e não um “homem comum”338. Todavia, o autor tem consciência dos limites do 

criador, que, aliás, também entende que “não se deve considerar um semideus”339. Sabe 

que, por muito genial que seja um artista, por muito que a “força de antecipação” nele 

opere, os seus “caprichos” nunca conseguirão ultrapassar todos os limites na criação, 

porque dependem duma realidade que está porvir. Quer dizer, embora exista uma certa 

contradição nas suas afirmações, o autor tem consciência que “para fazer uma pintura 

impressionista faltavam, a Leonardo a experiência social e as alterações de sensibilidade 

geral e de visão, para cuja elaboração seriam necessários mais três longos séculos”340.  

Para além disso, a fonte das visões está na “própria realidade”. Assim, alterando-

se a realidade social, alteram-se os modos de ver – e aqui encontra-se com o pensamento 

de Wölfflin. E isso espelha-se nas representações pictóricas – o que o autor exemplifica 

com as várias formas de representar da imagem de Cristo, ao longo do tempo: 
 
 Em Florença, primeiro, Cristo é uma imagem de culto, sempre meio vestido, mesmo na 
cruz, já que a nudez era um sinal de inferioridade. No século XIII, com a estreita aliança 
mantida pela classe média, durante a sua fase ascendente, com as camadas mais pobres, 
Cristo é uma imagem de sofrimento e de agonia (…). No século XIV (…), com o triunfo da 
classe média e as suas alianças, Cristo torna-se mais sereno: em Giotto, é uma figura 
idealizada com interesse anatómico. Miguel Ângelo, na Roma do século XVI, transformá-
lo-á num gigante resoluto. 341 
 
 

                                                            
336 Cf. Ibidem. 
337  Ibid. p.61.  
338 Cf. Mário Dionísio, “Mãos que Constroem Sonhos” in A Paleta e o Mundo, 1ªparte, Vol. I, pp.98,99. 
339 Mário Dionísio, “O Sonho e as Mãos II” in Vértice, Nº 125,Vol. XIV, Fev.1954. Coligido em Entre 
Palavras e Cores, Alguns dispersos, 1937-1990, p. 114.   
340 Mário Dionísio, “Os Caprichos Têm Data” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 61. 
341 Ibid. p.64. 
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Em sociedades diferentes a imagem de Cristo é representada de modos 

diferentes. Quer dizer, modos de ver diferentes, implicam alterações na representação. 

O espaço de manobra para a realização dos “caprichos” é vasto, mas segundo Mário 

Dionísio, “está rigidamente” circunscrito “por limites históricos”342. Exemplificando, o 

autor explica: “A revolução de Giotto entronca na fase triunfal do capitalismo florentino 

do século XIII.” E acrescenta: “Como compreender a existência e a estética de Van Eick 

desligadas da nova cultura da Flandres?”343; como compreender o porquê da construção, 

por exemplo, da torre Eiffel, que emerge qual “grito de orgulho e desafio do moderno, 

toda de ferro”344, ter sido concebida em 1889 e não antes?  

Portanto, a forma é condicionada por factores exógenos, está à mercê dum 

contexto. Para além disso, o papel do artista é primordial. A história das visões artísticas 

desenvolve-se de acordo com uma lógica externa, radicada na realidade que influencia 

os modos de ver do artista. Mas para Wölfflin “a história de «ver» se desenvolve de 

acordo com uma lógica interna, de acordo com leis imanentes próprias, 

independentemente de influências externas”345. 

Arnold Hauser, na obra Teorias da Arte, faz uma longa análise à proposta da 

“história da arte anónima” de Wölfflin, concluindo que tal teoria “não consegue mostrar 

que a evolução da arte está, na realidade, totalmente livre da pressão de «circunstâncias 

externas». Pois se a periodicidade tiver de ser o nosso princípio supremo na história da 

arte devemos supor (…) um «salto para trás»”346, cada vez que  o estilo evolui de uma 

forma “severa” para uma forma “livre”. Por outras palavras, dentro de cada estilo 

Wölfflin pressupõe um regresso ao estilo clássico, quando se atinge a maturação das 

formas barrocas. Desta forma, afirma Hauser, “Wölfflin sente-se obrigado a conceder 

aqui às condições do ambiente (que nada têm a ver directamente com a arte) um papel 

mais importante do que o atribuído quando trata do progresso rectilíneo e aparentemente 

automático dos estilos”347. Porém, acrescenta ainda Hauser, “a sua teoria continua 

enraizada numa concepção mecanicista da história, nos fundamentos derivados da 

histoire sans noms de Comte”348. Ou seja, no fundo, e em função dos fundamentos 

mecanicistas da “história da arte sem nomes”, estamos perante um pressuposto que era 

                                                            
342 Ibidem. 
343 Ibid. 65. 
344 Ibidem. 
345 Arnold Hauser, Teorias da Arte, Editorial Presença, Lisboa, 1988, p. 109.  
346 Ibid. p. 111 
347 Ibidem. 
348 Ibidem. 
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refutado por Mário Dionísio e que esteve na origem da polémica entre Presencistas e 

Neo-realistas. Conforme vimos, os Presencistas fundamentavam-se no socialismo 

utópico de Proudhon, influenciado pela “ciência social” positivista de Auguste Comte. 
 
Retomemos o Romantismo – relembramos que a análise histórica deste 

movimento artístico é desenvolvida na segunda parte, “Prestígio e fim duma ilusão”. 

O Romantismo traz então a ideia duma história da arte sem nomes. Para Hauser, 

“trata-se de uma característica de uma época individualista. (…). O anonimato é um 

mecanismo de defesa exigido pelo indivíduo socialmente desenraizado, abandonado aos 

seus próprios recursos e desejando repudiar a responsabilidade a favor da sua própria 

liberdade e do estabelecimento dos seus próprios padrões”349 – o que nos reporta ao tal 

desencanto de Delacroix a que Mário Dionísio se refere. O artista romântico refugia-se 

no seu ‘ego’ como escape às pressões sociais, procurando assim construir a sua própria 

liberdade e estabelecer os seus próprios “padrões”.  

O período romântico revelou-se eclético e tal característica é, no fundo, uma 

consequência da cultura artística academicista, arrastada desde o Iluminismo, cuja 

racionalidade apelava por um tipo de pintura com regras clássicas, que exaltava a 

simetria, a clareza, a unidade, que se traduzia na pintura do Neoclassicismo. Mas, na 

mesma época em que David desenvolve a sua obra, encontramos também a obra de 

Ingres  e  de  Delacroix,  e  a  obra  deste  encontra-se  com  a  de  Millet, de  Turner, de  

Constable.  

Para Mário Dionísio, o Romantismo: 
 
não foi apenas a expressão, por mais rica e indirecta, da saudade pelo passado a que a 
aristocracia violentamente desapossada se entregava, ou a do grande entusiasmo da 
burguesia comercial pelas regiões longínquas e exóticas, ou a do «cansaço sem limites», 
(…). Não só o horror pela sociedade em que o dinheiro punha e dispunha, a sede de novos 
mercados, o retraimento do individuo num circulo cada vez mais apertado de amargura e 
incompreensão. (…). Para lá da luz cerebral do espelho mágico de Ingres, para lá do 
fragor fantástico das batalhas da grande aventura solitária de Delacroix, novas forças e 
novos destinos despontavam.350 
 
Mas “Para lá da luz cerebral” de Ingres e da “aventura solitária de Delacroix”, 

despontam “novas forças”. A refutação à continuidade das formas académicas, “a busca 

de uma  lógica formal  na representação  e de  uma funcionalidade  puramente  social da  

 

                                                            
349 Ibid. p. 107. 
350 Mário Dionísio, “Outros Temas, Outros Homens” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p.299. 
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arte”351, o desejo de “autonomia e especialização profissional dos artistas”352, 

contribuíram para o surgimento de novos modos de ver e representar o mundo. 
 

Nasce um novo tempo. Valeriano Bozal, citando Hauser, entende que o século 

XIX começa por volta de 1830. A “Monarquia de Julho”, as novelas de Stendhal e de 

Balzac, a crise incipiente, mas já esboçada, da arte académica, são alguns dos sintomas 

mais relevantes de semelhante começo.353 Para Mário Dionísio, esta crise é um indício  

de que as visões e os modos de representar a realidade: 
  

Variam com as épocas, com os agrupamentos humanos, com as circunstâncias concretas 
em que os indivíduos se formam e desenvolvem. Como conceber uma natureza a-histórica? 
À nossa volta, em nós, tudo muda constantemente de acordo com invisíveis e irresistíveis 
linhas de mudança - de que somos agentes e juízes. 354 
 
 
E citando Sonetos de Luis de Camões, o autor continua: “«Todo o mundo é 

composto de mudança», dizia o Poeta. Mudam a apreensão, a transmissão, as vontades, 

a confiança, o ser. E não se esqueceu de acrescentar: «tomando sempre novas 

qualidades».”355 

Mantendo o pensamento em conformidade com o que sempre defendeu, Mário 

Dionísio insiste na historicidade da arte, i.é., na ideia da relação da arte com o tempo, 

que, embora esteja solidário com o passado, dele se liberta e se projecta na direcção do 

futuro. Novas visões dão origem os novos “caprichos”. O mundo da arte é composto de 

mudança: assunto que o autor continua a analisar em “Outros Temas, Outros Homens” – 

o sexto capítulo da segunda parte, “Prestígio e fim duma ilusão – onde assinala o 

prenúncio de novas vontades e de novos modos de representar a realidade. 

E tais mudanças têm o seu momento anunciador na obra do pintor inglês John 

Constable. A sua pintura não é mais fruto da pura imaginação, ela baseia-se na 

observação directa do natural. A  realidade física visível foi encontrada numa 

transposição ‘sincera’ da paisagem. Com este pintor uma nova proposta pictórica 

adquiriu um sentido poético: a poesia da paisagem era dada tanto pela aparência, como 

pelas sensações a que podia levar. Foi, pois, na apresentação das suas obras no Salon de 

1824, que a obra de Constable surpreendeu a geração romântica francesa, abrindo assim  

                                                            
351 Giulio Carlo Argan, Arte Moderna, p. 38. 
352 Ibidem. 
353 Cf. Valeriano , “Introducción” à História Social de la Literatura y el Arte, Desde la prehistoria hasta 
el barroco de Arnold Hauser, Vol. I, Coleciones Debolsillo, Ed. Randon House Mondadori, S.A. 
Barcelona, 2007, p. II.  
354 Mário Dionísio, “Os Caprichos Têm Data” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.62. 
355 Ibidem. Citando Camões. 
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caminho para o Naturalismo: uma tendência pictórica que cultiva o gosto pela natureza 

concreta. O Naturalismo revela-se então como a mimesis do real, propondo a 

representação da natureza, física e humana, tal como ela se apresenta ao olhar. A 

serenidade das paisagens, o modo como procura captar a atmosfera e os efeitos da luz, o 

uso livre da cor e toda a qualidade plástica da pintura de Constable, causam um tal 

impacto e admiração no âmbito artístico francês, que a sua obra acaba por ser 

precursora do Naturalismo e do Impressionismo. Momento em que Mário Dionísio não 

deixa de assinalar a reacção de Delacroix perante a novidade: o artista recupera de tal 

modo o entusiasmo, que repinta “os Massacres de Quios, usando as transparências, os 

tons complementares, as pinceladas separadas, as sombras coloridas que virão a 

caracterizar a sua pintura.”356. O contraste cromático usado por Constable fascina 

Delacroix ao ponto deste começar a usar cores puras: “Nos Massacres”, acrescenta 

Mário Dionísio, “desaparecem os ocres e as terras e surgem, pela primeira vez, o azul-

cobalto ou os verde-esmeralda livres de qualquer mistura, com uma intensidade 

desconhecida”357. E aludindo novamente à reacção do público, o autor refere que tal 

mudança levou os poucos admiradores de Delacroix ao “choque” e a recuarem “um 

pouco”358. Isto não quer dizer que o público não gostava da pintura romântica. Antes 

pelo contrário. Segundo José Ortega y Gasset, embora toda a arte jovem seja impopular, 

“O Romantismo conquistou muito depressa o «povo», para quem a velha arte clássica 

nunca tinha sido coisa muito chegada. (…). O Romantismo foi por excelência, o estilo 

popular. Primogénito da democracia, foi tratado com o maior carinho pelas massas. ”359. 

À partida, tal facto não deixa de parecer um contrasenso, já que o Romantismo é 

caracterizado pelo subjectivismo e fechamento do artista ao mundo. Todavia, por um 

lado, Gasset, explicando esta contradição, diz que o inimigo do Romantismo “foi 

precisamente uma minoria selecta que tinha ficado anquilosada nas formas arcaicas do 

«antigo regime» poético”360 – referindo-se à aristocracia contra a qual a burguesia lutava 

“pela sua posição, pelo prestígio social, que a nobreza”361 até então possuía. Por outro 

lado, se pensarmos nas obras de, por exemplo, Honoré Daumier, ou de Constantin Guys 

–  o pintor de costumes, que segue o rasto da multidão e nela se imiscui, o “flâneur 

                                                            
356 Mário Dionísio, “Tu Próprio És o Assunto” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 295. 
357 Ibidem. 
358 Ibidem. 
359 José Ortega y Gasset, A desumanização da arte, Ed. Vega (3ª ed.), Lisboa, 2003, pp. 61, 62. 
360 Ibid., p. 61. 
361 Arnold Hauser, História Social da Literatura e da Arte, Desde el rococó hasta la época del cine, Vol. 
II, p. 255. 
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perfeito”362, que motivou Charles Baudelaire à escrita de “O Pintor da vida moderna” - 

entendemos os motivos pelos quais a arte romântica é acarinhada pelas “massas”363. O 

porquê da boa recepção deste género de arte, desvenda-o Gasset: “as massas” gostam, 

porque a percebem364. E Mário Dionísio reforça e esclarece esta ideia, quando afirma 

que Daumier: 
 

 faz o Romantismo enveredar por um novo caminho. Trá-lo para a trivialidade da rua. E o 
claro-escuro dramático, (…), bem diferente do claro-escuro misterioso das brumas dum 
passado sonhadoramente invocado ou dos céus tempestuosos de regiões longínquas, é o claro-
escuro da própria realidade social contemporânea do artista.365 

 
Deste modo, Mário Dionísio toca no cerne da questão, pois a “própria realidade 

social” é o que encontramos representado na obra de Daumier e Guys: a sátira política e 

social, os costumes e gentes de todas as classes sociais, são temas de eleição destes 

artistas – sob o imperativo sócio-moral de denúncia contra a classe dominante. Neste 

sentido, diz John Ruskin, “o artista tinha a responsabilidade de imitar as verdades da 

sociedade - e não apenas a aparência da natureza”366. Mas, acrescenta Ruskin, pintar 

devia ser mais do que mera mimesis e expressão pessoal, devia ir além do virtuosismo e 

expressividade das paisagens de William Turner, que Ruskin considerava 

“«inestimáveis  como veículo de pensamento, mas, em si mesmas, nada»”367. Em 

suma, a maioria do público  – “as massas” – gostava da pintura romântica, mas aquela 

em que se revia e que identificava a realidade que conhecia e vivia. 

Como vimos, o século XVIII foi um século marcante para a historiografia da 

arte. O mesmo acontece na primeira metade do século XIX: “esse século do trabalho”, 

cuja representação iria revelar os camponeses, “na áspera humildade da sua natureza”, 

“o lenhador na sua floresta, o lavrador nos seus regos, as mondadeiras”368. Enfim, os 

homens na sua “realidade viva”. 

                                                            
362 Cf. Charles Baudelaire, O Pintor da vida moderna, Ed. Vega (4ªed.), Lisboa, 2006, p. 18. 
363 A propósito, recordemos também, embora um pouco mais tardia (já no período, segundo a 
historiografia portuguesa, naturalista), a obra gráfica de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), que 
evidencia bastantes afinidades, temáticas e formais, com a obra de Daumier e que, como sabemos, 
também era bastante aplaudida pela maioria do público português da época. 
364 Cf. José Ortega y Gasset, A desumanização da arte, p. 62. 
365 Mário Dionísio, “Outros Homens, Outros Temas” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 304. 
366 Frances K. Pohl, “Realismo y Naturalismo, La Generación de 1830 y la Crisis de la Esfera Pública” in 
História Crítica del Arte del Siglo XIX, (dir. Stephen F. Eisenman), p. 199. Citando J. Ruskin. 
367 Ibidem. Frase completa na tradução espanhola:“Ruskin ejemplificou la vision tradicional e idealista del 
arte; al arte paisajista de Turner lo juzgaba «o inestimable como vehículo de pensamiento pero por sí 
mismo nada»”. 
368 Mário Dionísio, “Outros Homens, Outros Temas” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p.312. 
Citando Henri Focillon. 
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Mas este é um século que será também marcado por grandes desenvolvimentos 

industriais e descobertas científicas, pela consolidação disciplinar da história da arte e 

da estética, pelo surgimento de grandes filósofos, teóricos e críticos de arte, cujos 

pensamentos apologéticos do conhecimento científico dão origem a grandes debates.  

Deste modo, ainda no capítulo “Outros Temas, Outros Homens”, e com grande 

sentido de oportunidade, Mário Dionísio não deixa de referir o nome de Victor Cousin, 

filósofo, político e historiador francês, que, em 1836, lançou a “célebre fórmula da arte 

pela arte” ao proferir a seguinte frase: “é preciso religião pela religião, moral pela 

moral, arte pela arte”369. O conceito de “arte pela arte”, que perdura até aos dias de hoje, 

acabaria então por definir e estabelecer uma activa dialéctica no âmbito da teoria da 

arte. Para o autor, tal conceito “Desdobrara-se em várias forças antagónicas”370. Aliás, 

como vimos, um desses ‘desdobramentos’ estará na origem da polémica entre o 

discurso apologista da arte pela arte defendido por Gautier e o da arte utilitária 

defendido por Phroudon. E, como também já referimos, em Portugal, o debate é o 

mesmo que está na origem do antagonismo gerado entre os Presencistas, defensores, 

precisamente, da arte pela arte e os Neo-realistas, defensores da arte útil. 

Sequentemente, Mário Dionísio acrescenta ainda que “A fórmula de Cousin não é mais 

do que repercussão no campo da arte desse desentendimento entre grupos humanos, em 

geral, e entre o artista e o meio, em particular.”371 O que também pode explicar o 

referido antagonismo, uma vez que, no fundo, ambas as partes – neste caso, os artistas e 

escritores Neo-realistas e Presencistas – lutavam contra a política salazarista, ainda que 

com pontos de vista diferentes. Ambos tinham o mesmo objectivo: lutar contra as forças 

repressivas vigentes. 
 
Na França, a pintura de história “corria perigo pelo menos desde a geração 

romântica de 1830”372. Porém, a lição de Naturalismo dada pelo pintor inglês Constable, 

já havia sido recebida pela via da arte como representação mimética e objectiva da 

realidade exterior, que contrastava com a transfiguração imaginativa e subjectivista 

praticada pelos românticos. Com o entusiasmo pela realidade das coisas do mundo 

natural, surge o Naturalismo – uma vertente do Realismo.  

                                                            
369 Ibid. p.300. Citando Victor Cousin. 
370 Ibidem. 
371 Ibidem. 
372 Frances K. Pohl, “El declive de la pintura de historia: Alemania, Italia y Francia” in História Crítica 
del Arte del Siglo XIX, (dir. Stephen F. Eisenman), p. 243. 
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Filosoficamente, o Naturalismo, tal como o Impressionismo, vai relacionar-se 

com os métodos científicos, pressupondo que todos os seres e eventos no universo são 

da ordem do natural e todo o conhecimento sobre o universo advém da investigação 

científica - justificando-se este pensamento num tempo em que as descobertas 

científicas estavam em plena expansão. A verdade estava na ciência. A natureza é um 

elemento completamente cognoscível, pois ela apresenta uma regularidade, uma 

unidade e uma perfeição de que resultam leis objectivas decifráveis através do 

conhecimento empírico. Os naturalistas negam a existência de factores metafísicos ou 

transcendentais. Nas artes plásticas, o naturalismo traduz-se então na reprodução fiel 

das coisas da natureza a partir da interpretação daquilo que o artista vê. A pintura 

naturalista está mais ligada ao ‘olho e à mão’, não apela ao intelecto. 

Face à sua restrita orientação mimética, a pintura naturalista não é valorizada 

pela Academia, defensora da representação idealizada, do uso do desenho, da 

sofisticação compositiva. Mas, ao radicar-se num conhecimento de carácter científico, o 

movimento naturalista defende que os comportamentos dos indivíduos são 

determinados pela hereditariedade, pelo ambiente e época em que vivem. Um 

pensamento que se revê na perspectiva positivista de, por exemplo, Hippolyte Taine, 

historiador e critico de arte francês, que é também abordado por Mário Dionísio em 

“Um Mundo Dentro do Mundo” e em “Da Árvore à Estátua” –  o quarto e quinto 

capítulos teóricos da primeira parte, “Expressão e Compreensão”.  

Mas, Mário Dionísio não concorda com o método de Taine, porque:  
 
limitava a sua investigação à análise da «raça», do «meio» e do «momento». Por isso um 
comentador irónico da sua filosofia dizia que tudo fica perfeitamente definido aos olhos 
dos discípulos de Taine quando descobrem que o pai de um artista era normando e a mãe 
de Auvergne, que os quadros foram pintados no tempo de Luis XV ou de Raymond 
Poincaré.373  
(…) ao papel desempenhado pelo individuo na criação estética, Taine  reduziu tudo 
também a mera consequência, a um olhar passivo, a um braço mecânico. Para Taine, «a 
arte é a faculdade de perceber e exprimir o carácter dominante dos objectos»; a fantasia 
pessoal do artista e o gosto do público obedecem a «condições precisas e a leis fixas». Mas 
só com estas condições, bem difíceis de precisar inteiramente, e estas leis, cuja primeira 
dificuldade reside em terem muito pouco de fixas, passamos ao lado do problema sem o 
vermos. (…) Ao reduzir tudo ao conhecimento da raça, do meio físico e do momento, Taine 
não poderia nunca encontrar explicação para esta verdade: a madeira da árvore já não é a 
madeira da estátua.374 
 
 
Para Mário Dionísio, o historicismo de Taine é reducionista: bastava “sublinhar”  

                                                            
373 Mário Dionísio, “Um Mundo Dentro do Mundo” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I., p. 71.  
374 Mário Dionísio, “Da Árvore à Estátua” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 82. 
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e documentar a genealogia dos artistas e que estes criaram as suas obras no tempo deste 

ou daquele rei, deste ou daquele político. O que para o autor resulta do facto de Taine 

atribuir à arte uma “função modesta”: “manifestar qualquer carácter essencial ou 

saliente, e daí qualquer ideia importante, mais clara e completamente do que fazem os 

objectos reais”375 – o que, segundo o autor, daria um carácter redutor e mecânico à 

“actividade estética”, na medida em que esta ficaria reduzida “a um capítulo subsidiário 

da história”376. Por outro lado, a criação artística seria reduzida “a mera consequência”, 

e o artista limitar-se-ia a olhar as coisas passivamente e a criá-las mecanicamente, seria 

apenas “um braço mecânico”. Mas a madeira da árvore não se transforma na madeira da 

estátua por um acto mecânico. A transformação da madeira da árvore na madeira da 

estátua não é fruto dum acto automático e passivo. “A zona fecunda em que a 

inteligência selectiva intervirá a seu tempo, quando as mãos, em plena liberdade, 

tiverem destruído e reinventado, tacteado, (…), o suficiente”377 para que essa 

transformação aconteça. Para Mário Dionísio, a capacidade do artista não depende de 

conceitos, de gostos, de intenções. É certo que, por vezes eles podem influir fortemente 

no enriquecimento duma obra, contudo, essa “qualidade” advém “dum processo íntimo 

que se lhes impõe e da sinceridade com que perante ela se comportam.” 378. 

Taine, aderindo ao positivismo de Comte, tenta aplicar o método das ciências 

exactas nas ciências sociais, através da tipificação e abstracção. A “actividade estética” 

tem “leis fixas” e é reduzida a um auxiliar da história do “momento”. Mas, ao contrário 

do finalismo de Hegel, que faz um encadeamento evolutivo dos factos históricos numa 

lógica diacrónica contínua, Taine propõe cortes sincrónicos, que implicam paragens no 

tempo diacrónico, para analisar as características dum determinado momento. As 

transformações históricas, que acontecem no desenvolvimento diacrónico, são agora 

analisadas sincronicamente, i.é., num determinado momento. Este corte no tempo é 

concebido como um sistema estrutural, onde Taine explica as transformações de 

significado da obra de arte porque é nele que está o valor plástico (significado  valor 

plástico). Mais tarde, esta ideia do corte sincrónico e do valor plástico tornar-se-á a 

chave do estruturalismo de Ferdinand Saussurre. Todavia, na teoria de Taine, os 

“caprichos”  do  artista  e  “o  gosto  do  público” estão  sujeitos, conforme  cita  Mário  

                                                            
375 Ibid. p. 72. Citando Hippolyte Taine, Philosophie de l’art. 
376 Ibidem. 
377 Ibid. p. 83. 
378 Ibid. p. 84. 
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Dionísio, a “condições precisas e a leis fixas”. Ora isto implicaria que também o público 

atribuiria o valor plástico à obra, sob as tais “condições precisas e leis fixas”, qual 

‘autómato programável’.  

Taine radicaliza a sua teoria historicista ao extremo, pois entende que o valor 

duma obra de arte é sempre parte e função dum sistema, mas só nele poderá ser 

entendido. Portanto, a obra de arte só pode ser compreendida no tempo em que é criada. 

Mas, perante tal teoria fica a pergunta: se o valor das obras só pode ser entendido na 

época em que são concebidas, então como é que se explica a sobrevivência e o 

reconhecimento desse valor ao longo dos tempos? Como explicamos que a obra de, por 

exemplo, Miguel Ângelo ainda pasme muitos dos que visitam a Capela Sistina? – Ora 

perante tal visão radical e mecanicista, é natural que Mário Dionísio critique Taine.  

Tais coordenadas científicas estabelecidas pelos teóricos do Realismo-

Naturalista, acabam por influenciar os artistas, que começam a abandonar as temáticas 

idealizadas, os romantismos históricos, mitológicos e religiosos, tradicionalmente 

favorecidos no âmbito artístico académico. Despertam então a atenção para o natural e 

para a vida quotidiana, procurando representá-los tal como aparecem. Muitos artistas 

começam a desenvolver um interesse especial por cenas da vida real, da vida urbana e 

rural, usos e costumes, coisas da natureza e do mundo.  
 
Retomemos o desenvolvimento histórico efectuado no capítulo “Outros Homens, 

Outros Temas”. Aqui, encontramos um dos muitos exemplos em que Mário Dionísio 

justifica a tal “pressão oculta da sociedade”, que refere na teoria – também já a 

constatámos, por exemplo, em Delacroix. É pois esta pressão social que, em meados de 

Oitocentos (c.1846), leva alguns pintores a Barbizon, nos arredores de Paris, para 

procurar na floresta de Fontainebleau o contacto próximo com a natureza379. Esta opção 

proporciona-lhes a evasão da realidade urbana, e de todas as incidências políticas e 

sociais a ela inerentes, para poder fruir e cultivar o gosto pela natureza concreta e 

descobrir a beleza, que os bosques desses arredores encerravam. Estes artistas 

defendiam, possivelmente pela primeira vez, uma pintura de paisagem en plein air e sur 

le motif, ou seja, uma pintura “ao ar livre” e “sobre o motivo”, que se traduz no 

Naturalismo e cujo crescente interesse revoluciona a arte a nível europeu, ao longo do  

                                                            
379 Cf. Mário Dionísio, “Outros Homens, Outros Temas” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, pp. 314-
319. 
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século  XIX. Esta corrente artística teve em Rousseau, Millet, Corot e Daubigny os seus 

principais impulsionadores - sendo, essencialmente, Daubigny o principal precursor do 

movimento impressionista.  

A Revolução de 1848, que ditou a queda da Monarquia e a proclamação da II 

República, abre o caminho para uma estética realista. No Salon deste mesmo ano, Jean 

François Millet apresenta algumas obras que já exprimiam preocupações morais e 

sociais. No Joeirador, Millet sintetiza grande parte das suas tendências estéticas. As 

paisagens com camponeses e cenas da vida rural marcarão a sua posição de crítica 

social e caracterizarão a sua obra futura. Porém, a crítica não é favorável. 

Neste sentido, e assinalando de novo a presença da crítica do tempo, Mário 

Dionísio refere que “Alguns dos seus quadros, como o Semeador 1850, serão 

recebidos como manifestos subversivos”380. O Semeador é outra pintura que firma as 

pretensões pictóricas de Millet: um camponês, cujas formas lhe conferem uma intensa 

dignidade, na vastidão dum campo. Mas, acrescenta Mário Dionísio, Charles Baudelaire 

“Acusa-o de “fazer «estilo»” ao pintar “camponeses pedantes”381. Porém, o autor 

esclarece que Millet não tinha qualquer intenção de carácter revolucionário, ele apenas 

sentia uma “profunda simpatia humana”382 pelo mundo rural e não tinha qualquer 

interesse pelas ideias revolucionárias. Neste sentido, refere ainda que “Para desfazer o 

equívoco de uma posição revolucionária da parte de Millet”383, não necessitamos de 

consultar as cartas que escreveu ou os anos em que viveu, basta olharmos para as suas 

pinturas, pois aí veremos que o seu universo “desconhece a profunda transformação que 

se processa nas cidades industriais. A Bíblia é o seu verdadeiro mestre. O campo e o 

camponês, a única realidade que conta.”384. E assinalando os modos diferentes de ver a 

realidade, representados nas obras de Daumier e de Millet, Mário Dionísio acrescenta, 

que, se o primeiro pinta e desenha “o pequeno burguês progressivo e o trabalho 

anónimo da cidade, os locais de trabalho e os tribunais, os teatros e os caminhos-de-

ferro, vistos com os olhos daqueles mesmo pequeno burguês”385, o segundo pinta “os 

camponeses desconfiados com a República, profundamente descontentes com o 

aumento dos impostos, facilmente convencidos de que estes provinham das despesas 

                                                            
380 Ibid. p. 310. 
381 Ibidem.  
382 Ibidem. 
383 Ibid. p. 311. 
384 Ibidem. 
385 Ibid. p.312. 
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feitas com as oficinas nacionais, saudosos dos bons tempos do imperador”386. Em 1851, 

tal posição traduzir-se-ia em votos que iriam eleger Luis Napoleão Bonaparte para 

presidente da II República francesa. Na perspectiva de Argan, “Millet, com o seu 

populismo regride ao Romantismo”387, mas Daumier, assumindo uma posição política, 

“leva-o à frente, exacerba-o: a arte não é representação comovida, mas sim instrumento 

de uma vontade de lutar. O Romantismo, com ele, torna-se Expressionismo avant la 

lettre, e a sua obra, passando por Van Gogh, representa a raiz romântica do futuro 

Expressionismo.”388  
 
Chega então o momento de Mário Dionísio assinalar outros modos de interpretar 

o real na pintura. Mas agora trata-se da corrente que haveria de definir um novo estilo - 

uma nova expressão, que ‘em si’, como refere Herbert Read, define “um dos termos 

mais vagos do vocabulário critico”, mas cuja “vacuidade não obsta ao seu uso 

frequente”389: o realismo. O que caracteriza este movimento resulta das novas 

descobertas científicas: agora tem-se em conta a análise da realidade objectiva, por 

oposição à subjectividade do Romantismo; procura-se concretizar na arte a verdade 

observada ao pormenor, o retrato fiel da natureza, das coisas e do ser. Não há reservas 

na representação dos vícios, do bom e do mau, do belo e do feio (o que já encontrámos 

em, por exemplo, Goya). Na literatura surgem os temas cosmopolitas, a expressão 

simples e livre dos convencionalismos declamatórios do romantismo.   

Com Théodore Rousseau o “realismo espreita”, assinala o autor acrescentando 

que este artista estava “decidido a «copiar» escrupulosamente a natureza”390. Com 

Rousseau iniciam-se as “fugas” para Fontainebleau, um refúgio, que, como vimos, 

ficava longe do bulício da cidade e de todas as inquietações políticas. Corot, “o menos 

fugitivo de todos os paisagistas”391, Daubigny e outros artistas seguem o mesmo 

caminho. Abandonam o atelier. Agora é “diante do motivo” e em contacto directo com 

a natureza, que copiam o que está no imediato alcance do seu olhar: “É «a pintura ao ar 

livre» que começa”392, assinala Mário Dionísio.  

Mas, a  consagração  do Realismo  só  aconteceria  mais tarde, pela  mão  do  seu  

                                                            
386 Ibidem. 
387 Giulio Carlo Argan, Arte Moderna, p. 71. 
388 Ibidem. 
389 Herbert Read, O Significado da Arte, Ed. Ulisseia, Lisboa, s/d, p.91 (1ª edição datada de 1931).  
390 Mário Dionísio, “Outros Homens, Outros Temas” in A Paleta e o Mundo, 2ªparte, Vol. I, p. 317. 
391 Ibid. p. 318. 
392 Mário Dionísio, “Da Bola de Bilhar ao Baralho de Cartas”, 2ªparte, Vol. I, p. 351. 
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mentor principal, Gustave Courbet. Segundo o autor, “Pela primeira vez, a pintura 

precede a literatura na eclosão dum grande movimento estético. Flaubert, Zola, 

Maupassant, vêm depois do mestre de Ornans.”393 

Em 1852, é proclamado o Segundo Império de França e Napoleão III assume o 

poder, que até 1857 exerceu de forma absoluta, limitando a oposição parlamentar e 

amordaçando a imprensa. Apoiado pela burguesia, clero e exército, o imperador, para 

obter o apoio dos trabalhadores, empreendeu grandes e numerosas obras públicas, 

especialmente em Paris, realizadas pelo Barão Haussmann – o responsável pela grande 

remodelação de Paris. Porém, no que diz respeito ao panorama artístico, Mário Dionísio 

refere que “A prosperidade do Segundo Império é de superfície. O seu conceito de 

beleza assenta no artifício. Endeusa o artifício.” Mas, acrescenta o autor, “no pólo 

oposto”, Courbet apela “o natural, para o que se sente, o que se cheira, o que se vê, sem 

mistificação. (…). Courbet é o fim do romantismo e do que resta da herança 

neoclássica. A vida directamente observada continha, para ele, todos os motivos 

possíveis. (…) tudo era assunto. «Só é feio artisticamente o que é mal executado».394 

Originário duma burguesia rural, Courbet assume um papel provocatório em relação aos 

cânones da Academia Francesa. É a personificação do artista ‘outsider’ inconformado. 

A sua pintura é dedicada ao estudo da natureza, mas também vai ser testemunho da 

realidade social em que vivia – o que desagradava às elites. Privilegia os temas que 

reproduzem a vida da cidade, os gostos, os costumes. Concentra-se no mundo do 

trabalho, abarcando assim todo um reportório ideológico com influências nos ideais 

revolucionários e socialistas do seu amigo Proudhon. Este pensador entendia que “em 

pintura, como em literatura ou em qualquer outra coisa, o pensamento é coisa principal, 

a dominante; (…) a questão do fundo sobrepõe-se sempre à da forma, e (…) em toda a 

criação de arte, antes de avaliar a questão do gosto é necessário esvaziar o debate sobre 

a ideia”395. Agora o “assunto” é primordial na representação. Também Baudelaire 

participa destes ideais, porém, tal mudança deve-se ao convívio com o próprio Courbet, 

com Proudhon e Pierre Dupont396. O “teórico do dandismo”, que em 1848 defendia as 

forças do império, agora defendia as forças de oposição. E nesta segunda fase da sua 

                                                            
393 Mário Dionísio, “Não Vejo o que Sejam Anjos”, 2ª parte, Vol. I, p. 326. 
394 Ibid. p. 325. 
395 Ibid. p. 341. Citando Proudhon.  
396 Cf. Mário Dionísio, “Desencontros” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, Vol. II, pp.57,58. Citando Louis 
Aragon,  
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vida, não se livrou de ser acusado de “imoralidade” e “irreligiosidade”, quando publicou 

Flores do Mal.397 
 
O capítulo “Não Vejo o que Sejam Anjos”, o sétimo da segunda parte, é então 

totalmente dedicado à obra de Courbet. Nele, mais uma vez Mário Dionísio relaciona o 

desenvolvimento histórico com a criação artística. Para além disso, através de um 

exaustivo registo de citações de Courbet, elabora uma análise histórico-estética da obra 

do artista. Em relação às referidas citações, das quais agora apenas assinalamos uma 

ínfima parte, podemos acrescentar que elas nos possibilitam ter uma percepção clara do 

carácter da obra, da personalidade e do modo de estar e pensar do artista. É também 

através delas que tomamos conhecimento do porquê do título deste capítulo: o autor 

refere que Courbet  “Nunca negou talento a Delacroix. Mas não podia aprovar os 

anjos”. E citando o artista, acrescenta: “O senhor Delacroix faz anjos, dizia ele. Não 

vejo o que sejam anjos. E vós? Por mim, nunca vi disso. Como querem que eu julgue 

uma forma que represente um ser imaginário? As asas tornam-no ridículo e disforme. 

Façam homens. Façam-nos bem, isso é que é difícil”398 Através destas citações 

apercebemo-nos claramente das opções pictóricas do artista, que, aliás, são de leitura 

imediata em muitas das suas pinturas. A ‘ciência’ da sua pintura está no desenho, 

porque é ele que é difícil. Como refere Mário Dionísio, “O realismo com que Courbet 

ousava desafiar os cânones estabelecidos provocava uma reacção desfavorável nos 

próprios meios artísticos”399. Realismo que continua a ser a mimesis da realidade: 

esteticamente, ela é a perspectiva mimética em alto grau. Mas desliga-se das premissas 

da pintura de género. Permite uma associação moral à vida do campo, devedora das suas 

raízes rurais. A sua tendência programática foi revelada no Salon de 1850, quando 

expôs Os britadores de pedra: dois trabalhadores, que parecem ter sido escolhidos ‘a 

dedo’, um demasiado novo, outro já idoso, “investidos com a dignidade da sua condição 

simbólica, não solicitam a nossa compaixão”400. Estas duas figuras foram pintadas em 

tamanho natural, mas “sem nada do pathos ostensivo de Millet (…). O socialista 

Proudhon, amigo de Courbet, assemelhou-os a uma parábola dos Evangelhos” 401. No  

                                                            
397 Cf. Frances K. Pohl, “El declive de la pintura de historia: Alemania, Italia y Francia” in História 
Crítica del Arte del Siglo XIX, (dir. Stephen F. Eisenman), p. 243. 
398 Mário Dionísio, “Não Vejo o que Sejam Anjos” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 325. 
Citando Courbet. 
399 Ibid. p. 323. 
400 H.W. Janson, História da Arte, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2005, p.618  
401 Ibidem. 
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mesmo evento, Courbet também expôs Os Camponeses de Flagely, Voltando da Feira e 

O Enterro de Ornans. Esta última pintura em que o artista representa a burguesia rural 

no centro da pintura, ladeada pela igreja e pelo povo, num acontecimento de 

consternação e tristeza, desvia-se completamente das premissas habituais da pintura de 

género. Segundo Mário Dionísio estas três pinturas, que produziram “o escândalo de 

trazer para as preocupações dos artistas e da gente elegante que frequentava exposições 

o rosto e o sofrimento daquelas mesmas camadas humanas que a euforia da hora tudo 

fazia por esquecer”, estavam intimamente relacionadas com as circunstâncias políticas 

do momento. Contudo, acrescenta o autor, “não foi provocado com intenções 

essencialmente políticas. Dir-se-ia que a política, no domínio da criação, agiu sempre 

em Courbet apenas por reflexo”402. Muitas vezes pintava estes temas por pura 

provocação “aos conservadores” e “novos orientadores de opinião”.403 

Mas, o Salon de 1853 não reservava melhor recepção por parte do público. O 

pathos abordado por Courbet na pintura As Banhistas parecia ser como que o último 

laivo de academismo: o universo feminino, até então sinónimo da grande demanda do  

que era o belo e o ideal. Todavia, diz o autor, “Este apaixonado pela realidade aparente 

não se deixou nunca prender exclusivamente pela camada aparente da realidade”404. 

Courbet recusa o feminino estereotipado do classicismo ao pintar a mulher não sob uma 

forma idealizada, mas moldada a partir do real sem ‘truques de mística beleza’. Corpos 

são carnais e respiram humanidade –  o que lhe valeu irónicas críticas por parte da 

imperatriz Eugénia e pelos próprios artistas, como foram os casos de Delacroix e de 

Cham405, e que a obra fosse chicoteada por Napoleão III. No realismo de Courbet, diz 

Mário Dionísio, “o natural é uma afirmação de temporalidade, de adesão manifesta às 

circunstâncias, de revelação histórica voluntária”406. E, mais à frente, comentando a 

obra de Courbet e a fim de “não transfigurar a verdadeira face do realismo 

oitocentista”407, o autor acrescenta que este “não foi nunca o da denúncia directa, o do 

panfleto, que parece ser a «acusação» mais permanente de que têm querido fazê-lo 

vítima”. Para Mário Dionísio “A acção que Courbet ambicionava para a sua pintura 

sonhava-a e cumpriu-a sob forma indirecta, num plano moralizador sem propósitos 

                                                            
402 Mário Dionísio, “Não Vejo o que Sejam Anjos” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 328. 
403 Ibidem. 
404 Ibid. p. 324. 
405 Cf. Ibid. pp. 323,324. Cham é o pseudónimo do caricaturista francês Amédée de Noé. 
406 Ibid. p. 327 
407 Ibidem. 
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políticos imediatos”408. Em Courbet nada vinha da ideia e tudo da sensação, da 

comoção, do entusiasmo súbito e arrebatado que a natureza nele provocava. “Não 

copiava o objecto (…), mas o fragmento. E este é o amor frenético de toda a realidade 

que o faz atentar com o mesmo interesse nas grandes montanhas da sua terra natal como 

nos flocos de neve, nas meninas da aldeia como nas meninas da cidade. 409  

Proudhon, cujos ideais positivistas são alvo da crítica do autor no discurso 

teórico-estético, efectuado em “A Ciência contra a Arte?”, é agora avaliado ‘no seu 

tempo’. Mário Dionísio torna a criticar o seu oportunismo utilitarista: a “grande 

afirmação humana e renovação da pintura de Courbet, a sua força verdadeiramente 

revolucionária”, acaba por ser “transformada em fácil pretexto para o conhecido ímpeto 

oratório de Proudhon, reduzida aos esquemas ideológicos que conseguiu encontrar 

nalgumas tela e aos que, para outras, totalmente inventou.”410. Para o autor, Proudhon 

preocupado em “forçar Courbet à sua tese utilitária da arte”, não vê que “nenhuma 

pintura se aproximara tanto como a dele do realismo preconizado por Diderot”411. Todas 

as acções e acontecimentos sobre Courbet são assinalados por Mário Dionísio: a recusa 

dum convite do Governo para pintar uma tela para a Exposição Universal de 1855, sob a 

condição de mostrar previamente um esboço; a recusa do júri para expor O Enterro de 

Ornans e O Atelier naquele evento; a exposição das suas obras, inclusive as recusadas, 

num pavilhão alternativo e improvisado por Courbet, em frente ao referido evento, e 

que intitulou de “Le Réalisme, G. Coubert (…)”412. Um gesto provocatório e que 

interpreta bem o ambiente condicionante, que se vivia no seio da sociedade parisiense 

em geral e no académico em particular. O rígido júri da Academia Francesa, um 

persistente bastião do classicismo e defensor da pintura tradicional historicista, assim 

como a pertinente crítica da imprensa da época, eram dois difíceis obstáculos com que 

os artistas se confrontavam. A exigência académica, que obrigava ao seguimento de 

cânones clássicos ultrapassados, acabava por limitar as opções temáticas. Depois de 

insistentes protestos dos artistas, a pintura de paisagem acaba por ser aceite. Mário 

                                                            
408 Ibid. pp.327, 328. Embora noutro contexto histórico (o do século XX), esta questão está relacionada 
com as problemáticas levantadas pela arte ao serviço duma ideologia, tratadas no capítulo “Ao Serviço 
de”, a quarta e última parte de A Paleta e o Mundo, que analisaremos mais adiante. (Os sublinhados são 
da autoria de Mário Dionísio). 
409  Ibid. p. 342. 
410 Ibid.  p. 341. 
411 Ibid.  pp. 343, 344. 
412 Cf. Ibid. p. 331. Courbet cobra um franco pela entrada na sua exposição, dizendo que o fazia, porque 
este era um espectáculo como outro qualquer e que nunca tentaria “viver do favor dos governos”. Ibid. 
p.333. 
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Dionísio refere que em 1861, “o triunfo do realismo já não oferece dúvidas”413 – A 

palavra “Le Réalisme…”, que Courbet escreveu no grande letreiro iria rotular um novo 

estilo e gerar grandes debates na época e no futuro.  

“A raiz individualista alimenta todo o realismo oitocentista, até nos caso das 

mais declaradas intenções de rigorosa objectividade”414, assinala o autor de A Paleta e o 

Mundo. A manifestação dos valores individualistas do Realismo é evidenciada, através 

da citação de Zola que afirma que é “ «diametralmente oposto a Proudhon: ele quer que 

a arte seja um produto da nação, eu exijo que seja produto do indivíduo» ”415 –  um 

ponto de vista que é, naturalmente, criticado por Mário Dionísio: a arte não depende 

apenas das “qualidades pessoais” do artista; não há “uniformização” na criação, o artista 

está “longe de seguir um só caminho”; a arte é “um produto da nação”, mas não é 

mecânica e simplesmente um reflexo416 – o autor confirma assim todos os ideais, que 

vem defendendo desde o início. O confronto entre as ideias de Proudhon e Zola, no 

fundo, são as contrariedades existentes entre o Realismo e o Naturalismo que dele 

derivou.  O Naturalismo pode até diferir do Realismo, mas não é independente dele. 

Ambos tem características ideológicas de carácter individualista e, esteticamente, ambos 

defendem que a arte é a representação mimética e objectiva da realidade exterior. E foi 

desta tendência mimética do Realismo, que o Naturalismo surgiu417. Mas o Realismo 

está também nas obras de artistas neoclássicos, assim como está nas obras de artistas 

românticos: a arte não depende apenas das qualidades do indivíduo, depende também 

das circunstâncias em que o indivíduo vive e a cria. Contudo, não se trata de um mero 

reflexo dessas circunstâncias. Existe toda uma malha de interligações, que não são 

uniformes. Na criação o artista conta naturalmente com a sua experiência, com a sua 

                                                            
413 Ibidem. 
414 Ibid. p. 347. 
415 Ibid. p.348. Citando Émile Zola. 
416 Ibidem. 
417 Com o Geração 70, o Naturalismo é, para muitos críticos, um movimento estético semelhante ao 
Realismo. No entanto, para outros, “as coisas não são assim tão simples”. Por um lado, ambos consideram 
“a arte como representação mimética objectiva da realidade exterior”. Mas, por outro, também têm alguns 
pontos de vista diferentes: o Naturalismo pretende aplicar à literatura e às artes plásticas as descobertas e 
métodos científicos, que surgem no século XIX - filosofia positivista, biologia, física, a psicopatologia. 
As obras literárias ficariam assim “a funcionar como meio de demonstração de teses científicas”.Teses 
estas que também se tentavam aplicar nas artes plásticas, enquanto o Realismo é considerado “mais 
estetizante, ignora a Patologia ou qualquer outra ciência como meio de explicar e ilustrar a obra de arte, 
nem desce às profundezas de análise do Naturalismo. Limita-se a «fotografar» com isenção a realidade 
circundante. E, ao contrário dos naturalistas, que chafurdam nos males sociais e neles mexem com notória 
sensibilidade, os realistas, ao contactar com os aludidos males, que mostram e criticam, sentem profunda 
náusea, que nem sequer ocultam. Cf. António José Barreiro, História da Literatura Portuguesa, Séc. XIX-
XX, Vol. II, Edição do autor, s/l, Julho de 1998, pp.190,191. Citando Lilian R. Furst e Peter N. Skrine, O 
Naturalismo, Lisboa, 1975, pp.9-20 e 98-100.   
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cultura e talento, mas também vai buscar ‘inspiração’ ao passado e é influenciado pelos 

ideais do seu tempo. Desta forma, por vezes, e, para o autor, dependendo da tal 

‘genialidade’, vai para além daquilo que esse passado e presente lhe oferece, e cria por 

antecipação. 
 
No capítulo “Da Bola de Bilhar ao Baralho de Cartas” – o oitavo da segunda 

parte – o autor continua a analisar a obra de Courbet, acrescentando algumas citações de 

Émile Zola, amigo e admirador da obra de Manet, a quem o autor dedica grande parte 

deste capítulo, não deixando de registar também a novidade trazida pela “ «indústria 

nova» ”: a fotografia, “um novo processo de captação da realidade”.418 

Surge então a análise à pintura de Manet. Naturalmente que toda a questão que 

envolve a recepção das obras deste artista, aliás, bastante problemática, é analisada 

tendo em conta essencialmente as mais emblemáticas: Olímpia e o Piquenique (Le 

Dejeuner sur l’herbe).  

Mário Dionísio constrói as suas análises de modo a que se entenda, que muitos 

dos artistas românticos e realistas-naturalistas foram contemporâneos. Neste sentido, 

assinala que os pintores impressionistas também já estavam em plena acção em 1864, 

“deslumbrados, na Normandia” e que a partir de 1865, “Courbet, frequenta, no Verão, 

as praias normandas”, acrescentando que “Nem Courbet, nem Corot gozavam de 

aceitação geral”419. Mas pior recepção iriam ter as obras de Manet, que foram 

constantemente recusadas pelo júri do Salon e alvos de pesados juízos por parte do 

público e da crítica  – um facto que o autor não deixa de assinalar. Em 1863, acontece 

uma “nova grande indignação com a revelação do Piquenique de Manet, que o Salão 

oficial recusa expor.”420. O motivo dos constantes escândalos e recusas é também 

assinalado pelo autor d’A Paleta e o Mundo: “O júri, que fora abolido após a Revolução 

de 1848, (…), voltara ao seu tradicional afã de policiamento e minuciosa perseguição de 

toda a tendência inovadora”421. Ao protesto de Courbet, em1855, e que ainda estava na 

memória de Napoleão III, juntara-se o de outros artistas. Consequentemente, o 

imperador, para acalmar os ânimos, resolve dar-lhes um ‘rebuçado’, permitindo a 

abertura dum espaço para expor todas as obras recusadas: o Salão dos Recusados. E foi  

                                                            
418 Mário Dionísio, “Da Bola de Bilhar ao Baralho de Cartas” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 
350. 
419 Ibid. p. 351 
420 Ibidem. 
421 Ibidem. 
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neste espaço que Manet expôs o seu Piquenique. No entanto, acrescenta o autor, o 

público, que “adaptara a sua sensibilidade a certo número de convenções académicas”, 

era “o público que censurava a Corot o seu «desenho insuficiente» e considerava a 

pintura de Daumier, de Delacroix ou de Courbet um atrevido desafio. Um público que 

detestava ou temia toda a revolução”422 e que detestou o Piquenique. Porquê? A 

resposta é dada por Mário Dionísio, questionando qual seria o motivo do choque tanto 

da pintura Piquenique, quanto de Olimpia (exposta em 1865), uma vez que Manet não 

era “um revolucionário nem queria passar por tal”423 e nem sequer eram pinturas, que 

“representavam pobres trabalhadores de estrada, (…) nem camponeses, (…), nem, 

sobretudo, eclesiásticos, nem pedintes”424. Para o autor, “O que primeiro ocorre para 

explicar tal aversão é naturalmente atribuí-la ao próprio assunto.”425 Mas, acrescenta, tal 

“assunto” já fora representado no Concerto Campestre de Giorgione e Vénus e a Música 

de Ticiano, ambos com “assuntos” semelhantes ao Piquenique e eram perfeitamente 

aceites. Então conclui que “o que chocava toda a gente era a maneira insólita como os 

dois quadros estavam pintados. Era a atitude inesperada que Manet tomava no campo 

da técnica”426. Citando Zola, Mário Dionísio assinala então o grande cerne da questão: 

as pinturas de Manet eram “um simples pretexto de análise”427. Relacionado com esta 

perspectiva, está a seguinte afirmação de Manet: 
 

«Horroriza-me o inútil, mas o pior é ver apenas o útil. Cozinhar a pintura perverteu-nos. 
Como nos livramos disso? Quem nos devolverá o simples e o claro? Quem nos livrará do 
rebuscamento? (…) Só há uma coisa que é verdadeira, e que é fazer primeiro aquilo que 
vemos. Quando está, está. Quando não está, volta-se a começar. O demais é uma farsa».428 
 

Manet procura então dar respostas às suas inquietações artísticas, mas não o faz 

procurando o belo ou como ‘arrumar’ a composição. Num primeiro passo, pintava 

traços rápidos, para depois compor a pintura no seu atelier. Ele “imitava simplesmente 

o que via”.429 Depois é a pintura que decide. Todo o resto não existe, é ‘cozinhar’ a 

pintura, é inventar coisas onde elas não existem, e isso é falso. Quando está, está, 

quando não está, ‘vê-se’ o que ‘está’ e depois recomeça-se. A pintura é, antes de mais, 

uma questão óptica 
–  um método pictórico que irá ser o instrumento orientador da 

                                                            
422 Ibid. p.352.  
423 Ibidem. 
424 Ibidem. 
425 Ibid. pp.352, 353. 
426 Ibid. p. 355. 
427 Ibidem. Citando Émile Zola.  
428 Pierre Daix, Historia Cultural del Arte Moderno, De David a Cézanne, p.171.  
429 Ibid. p.170. 
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pintura impressionista. A matéria e a essência da sua arte estavam naquilo, que os seus 

olhos viam. Todavia, questiona Mário Dionísio, “tecnicamente, que fazia Manet senão 

sublinhar e desenvolver uma tradição na altura precisa em que as circunstâncias sociais 

e ideológicas permitiam e exigiam a um indivíduo da sua classe o desinteresse e o 

afastamento necessários para poder realizar esse desenvolvimento?”430Afinal, 

acrescenta ainda o autor, a “burguesia que tinha um sentido tão aberto para tudo o que 

há de novo no domínio das ciências e da técnica”, não via que “o grupo principal”, que 

compunha o Piquenique era inspirado numa gravura feita a partir dum desenho de 

Rafael.431 

Tal como já acontecera com Ingres e Courbet, Manet atreve-se a sair dos 

parâmetros académicos tradicionalistas e assim pronunciar a grande viragem no devir da 

produção artística. Mário Dionísio refere que Manet “Partindo de Courbet retoma e 

actualiza a agressiva indiferença de Ingres”. E acrescenta que este pintor “é o desvio de 

toda a batalha da pintura para o terreno, tanto quanto possível exclusivo, da técnica, 

precisamente na altura em que Paris e a Europa e já o mundo ferviam de mil ansiedades 

nos corações, nas ruas e nos campos de batalha.”432 

Mário Dionísio recorre de novo à história dos factos sócio-políticos e culturais, 

para pontuar o ambiente de revolta em 1866: a burguesia, reprova os desgovernos de 

Napoleão III e a sua “aventura do México”, exige que o Governo tome medidas severas 

de poupança. Nesta data, a França é um país perturbado em todos os aspectos. Deste 

modo, as preocupações dos novos pintores e de muitos artistas começam a afastar-se 

nitidamente dos acontecimentos políticos e sociais.  

Courbet é esquecido quando surge Manet. A nova geração de pintores é para 

Manet que se dirige433. Já soavam nomes como Pisarro, Monet, Sisley, Renoir, Bazille, 

Berta Morisot, todos se deslumbram com a pintura ao ar livre. “A captação da realidade 

aparente na glória fugaz mas deslumbrante da sua luminosidade enamora os artistas 

mais ousados.”434. Na “fuga” para o campo, os artistas são acompanhados por 

fotógrafos, que desde 1860 se empenhavam nesta evasiva.  “Fotógrafos e pintores cami- 

 
                                                            
430 Mário Dionísio, “Da bola de bilhar ao baralho de cartas”, 2ª parte, Vol. I, p. 355. 
431 Ibid. p. 356. O autor refere-se a uma estampa, de Marcantonio Raimondi, do desenho O Julgamento de 
Paris de Rafael Sanzio, do inicio do século XVI e que se encontra na Biblioteca Nacional de Paris. Ver, 
por exemplo: Joanna Szczepinka-Tramer, “Manet et «Le Dejeuner sur l’herbe»” in Artibus et Historiae, 
Vol.19, Nº38 (1998), Publ. by IRSA s.c., pp.182-183 in http://www.jstor.org/stable/3050326, 29/09/2008.  
432 Mário Dionísio, “Da Bola de Bilhar ao Baralho de Cartas”, 2ª parte, Vol. I, p. 360. 
433 Cf. p. 362. 
434 Mário Dionísio, “Sortilégios da Luz” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 364. 
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nham (…), lado  a  lado, para  a  realização do trabalho  em plena natureza, 

directamente, em frente do motivo. Eis o que explica, acima de tudo, «o abismo que 

separa o Enterro em Ornans de Courbet ou o Piquenique de Manet das obras de Bazille 

ou de Monet»”435.  
 
Com “Sortilégios da Luz” e “Como o Pássaro que Canta” –  o oitavo e nono 

capítulos – Mário Dionísio completa a segunda parte, “Prestígio e fim duma ilusão”. 

Prepara o ‘terreno’ para o início dum novo modo de ver e representar o mundo: o 

Impressionismo. Nestes capítulos, o autor analisa a obra de quase todos os 

impressionistas. Porém, não vamos analisá-los na totalidade. Centrar-nos-emos 

essencialmente nas características estéticas do movimento, utilizando como exemplo ‘o 

mais impressionista dos impressionistas’, Monet, para expor as ideias básicas 

apresentadas pelo autor, assim como alguns apontamentos sobre a recepção pelo público 

e crítica. Embora o autor inicie a terceira parte, intitulada “Os Primeiro Pintores 

Malditos” com o capítulo “Desencontros”, na nossa análise iniciamo-la com os dois 

capítulos acima referidos, porque o tema neles tratado, o Impressionismo, tem 

continuidade na referida terceira parte. 

 

3. “Os Primeiros Pintores Malditos”: 

Dos finais do Século XIX ao início do Século XX. De Monet a Gauguin. 
 

Com a pintura impressionista, que tem em Manet o seu precursor, “O realismo 

toma, (…), novos rumos”436.  

Continuando entre o fenómeno artístico e o estudo histórico-social, Mário 

Dionísio situa-nos agora no contexto das últimas três décadas do século XIX: no ano da 

guerra de 1870 e dos acontecimentos de 1871, “que dispersariam” os pintores 

impressionistas e “provocariam, por efeito dessa mesma dispersão, uma série de 

afastamentos e de contactos, de recusas e de descobrimentos, que haviam de estruturar a 

novidade plástica que até aí apenas germinara nas polémicas dos cafés, dos jornais e dos 

Salões da capital.”437. Alguns artistas condenam a ideia da guerra: Courbet é contra e 

adere à Comuna. Outros, descendentes da burguesia: Manet, Degas e Bazille 

“apressaram-se a servir o partido contrário ao de Courbet. Bazille (…) morre  em com- 

 
                                                            
435 Ibid. p. 365.  
436 Ibid. p. 367.  
437 Ibid. p. 366. 
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bate. Renoir também se não eximiu ao chamamento do exército”. Porém, Cézanne, ao 

primeiro sinal de guerra, depressa se retira para os arredores de Aix, “e aí se agarra 

furiosamente aos pincéis”438. E só depois deste clima de instabilidade social acalmar, 

“as tentativas e tendências destes verdadeiros inovadores se vão orientar paralelamente 

e constituir um verdadeiro movimento de conjunto.”439  

Regressando ao tema da recepção da arte pelo público e pela crítica, Mário 

Dionísio refere que os júris dos Salons continuam “hostis”. Os preceitos tradicionais e 

‘sofisticados’ do modelo clássico exigido pela Academia, continuam a vedar o acesso 

das novidades artísticas aos Salons oficiais. Contudo, o autor assinala que os artistas 

procuram chegar ao público, através da fundação, em 1874, da “Sociedade Anónima 

dos Artistas Pintores, Escultores e Gravadores”. Com ela procuram arranjar fundos para 

a realização de exposições “numa série de salas alugadas ao fotógrafo Nadar”440, e é 

precisamente numa dessas salas, que realizam então a primeira exposição. E “ A 

afluência do público excedeu todos os cálculos”. Mas, “A reacção ao impressionismo 

foi longa e barulhenta” 441.  

Outro ponto que é de persistente registo por parte do autor, diz respeito à 

importância do papel mediador da crítica. Por isso, não deixa de assinalar o quanto as 

críticas negativas à pintura impressionista, divulgada nos jornais Le Figaro, L’Artiste e 

Le Pays442, contribuíram para a sua recepção “longa e barulhenta”. Mas, segundo o 

autor, a intenção dos artistas era que o público se familiarizasse com a sua pintura. Por 

isso, a “Sociedade dos Pintores” publica um jornal, “O Impressionista – Jornal das 

Artes, que, sob a direcção de George Rivière, ajudou o público a aproximar-se da nova 

pintura.”443. E, utilizando as palavras de Albert Aurier, acrescenta aquilo que pensa 

sobre o Impressionismo: 
 
«O impressionismo é e não pode ser senão uma variedade de realismo. O fim visado é 
ainda a imitação da matéria, já não talvez com a sua forma própria, a sua própria cor, 
mas com a cor que mostra, a forma que mostra. (…). Pissarro e Claude Monet traduzem, 
sem dúvida, as formas e as cores de maneira diferente de Courbet; mas, no fundo, como 
Courbet, mais mesmo do que Courbet só traduzem a forma e a cor. O substrato e a 
finalidade última da sua arte é a coisa real»444 
  
 
 

                                                            
438 Ibidem. 
439 Ibid. p. 367. 
440 Ibid. p. 368.  
441 Ibidem. 
442 Cf. Ibidem. 
443 Ibid. p. 369. 
444 Ibid. p. 370. Citando o pintor simbolista e crítico de arte Albert Aurier, 
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Estavam assim definidas as características plásticas do Impressionismo. Para o  

autor: 

Os impressionistas sentem uma necessidade de documentação semelhante à de escritores 
como Flaubert ou Zola. (…). Simplesmente, enquanto que para os escritores as notas que 
vão tirar diante do motivo são apenas material para a obra a realizar, para os pintores 
essas notas são a própria obra. É no local que ela se realiza. Documentar é criar. Porque 
o documento implica uma hora determinada, um momento preciso: é esse momento. (…). 
Esta mesma ânsia de documentação e captação do momento que passa aproximaria, muito 
mais do que às vezes supomos, os impressionistas da fotografia. Não foi o que se passou 
com todos os realistas?445   
 
 
Com estes textos Mário Dionísio reporta-nos de novo ao pensamento de Taine. 

A pintura impressionista tem as mesmas “ânsias” do Realismo e do Naturalismo: 

“documentação e captação da realidade do momento”. A seu ver, o que realmente 

chocava “provinha dos meios novos por que uma mesma realidade era traduzida. 

Desaparecia a «luz» convencional e imutável do atelier. Novos aspectos, novas relações 

de tons”446. Mas, ainda assim a pintura impressionista “não era mais, (…), do que um 

recomeço, talvez apenas uma confirmação de caminhos há muito consagrados” 447. E 

citando André Lhote, acrescenta que a pintura impressionista é “a ressurreição (…) da 

cisão global panteísta da natureza e duma técnica que tinha por objecto a expressão do 

espaço e da interacção dos fenómenos luminosos.”448 Para Mário Dionísio:  
 

 Nunca o artista, terá tido um tão profundo desejo de se aproximar do cientista, O seu ideal é a 
análise exacta da realidade visual de acordo com as últimas conclusões da óptica e a 
capacidade de registar, tão impessoalmente quanto possível, os resultados da análise. Não se 
trata, na verdade dum simples enriquecimento de colorido. É uma nova visão que se propõe, 
cuja a afirmação é a da instabilidade e da relatividade de tudo. (…). Captar o momento, eis a 
ambição dos impressionistas.449  
 

Os impressionistas são influenciados pela filosofia positivista e têm na filosofia 

intuicionista de Bergson “a sua expressão mais pura”450. As descobertas científicas 

realizadas nos âmbitos da fotografia, da psicologia, da biologia, da física, 

essencialmente na área de estudos ópticos, representam um conhecimento que 

proporciona informação sobre a natureza da luz, as leis da óptica, o funcionamento da 

visão, permitindo assim aos artistas a exploração de novos parâmetros de criação 

pictórica. A tal interacção do espaço-luz, a luz e os seus efeitos sobre as cores da natu- 

 

                                                            
445 Ibid. pp. 371, 372 
446 Ibid. p. 373. 
447 Ibidem.  
448 Ibid. p. 373. Citando André Lhote.  
449 Ibid. p. 377. 
450 Arnold Hauser, História Social da Literatura e da Arte, Desde el rococó hasta la época del cine, Vol. 
II, p. 480. 
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reza, são os motivos primordiais das suas pesquisas. Em suma: luz e cor. 

Os impressionistas sobrepunham a objectividade à subjectividade, o visível ao 

sentimento. Pintar ao ar livre inovava os seus modos de ver as coisas. Já não se tratava 

de interagir com a natureza, mas sim de consolidar o papel da sensação e da visão com 

base na experiência imediata – como dizia Manet, “quando está, está.” e pinta-se. Mas a 

imobilidade presente na pintura de Manet, desaparece, por exemplo, na pintura de 

Monet. Para Mário Dionísio as coisas que Monet pinta “são qualquer de coisa de 

encantado e passageiro (…) são parte integrante da transformação ininterrupta da 

natureza, que, para ele, como diz Focillon, «não é um fundo, mas um meio»”451. Em 

Monet tudo é um pretexto de pintura, para o qual ele tem uma forma de pintar.  

Segundo Gordon Graham, os impressionistas estavam conscientes que, a maioria 

das vezes, não damos muita atenção às coisas que vemos e que da sua aparência apenas 

retemos uma percepção fugidia. Estes pintores “Sabiam que a luz brilhante e a sombra 

escura eliminam características visuais”452, por isso “tentavam captar algo desse 

fenómeno nos seus quadros, pelo que uma das consequências foi a perda de «realismo», 

à medida que as características detalhadas eram suprimidas”453. Ao referir «perda» de 

realismo, Graham parece ter uma perspectiva contrária à de Mário Dionísio – que 

entende que o Impressionismo tinha a mesma “ânsia” do Realismo e do Naturalismo: 

captar e documentar a realidade. Mas não é contrária. Isto porque Graham refere que há 

“perda” e não que não há realismo. Embora se elimine o pormenor no registo do 

essencial, os referentes são ainda perceptíveis: todas as versões da pintura Gare St. 

Lazare de Monet – exemplo que é dado por Graham – são prova disso. Outro exemplo, 

é a pintura Impressão, sol nascente (1872) em que a “perda” de realidade é mais 

acentuada, porém, a distinta marcação das formas facilitam ainda a leitura do assunto.  

O Impressionismo é de facto marcante na história da pintura ocidental. Com ele 

cresce a crise do referente, iniciada em 1863 com o Salão dos Recusados. Como vimos, 

embora o “assunto” seja ainda identificado, agora não passa duma aparência. 

Desagrega-se o real e pronunciam-se as formas. Esta desagregação conduz à teoria da 

“pura visibilidade” de Konrad Fiedler, fundador da corrente formalista, que inicia os 

seus estudos precisamente com a pintura impressionista, criticando contundentemente o  

                                                            
451 Mário Dionísio, “Sortilégios da Luz” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 378. Citando Henri 
Focillon. 
452 Cf. Gordon Graham, Filosofia das Artes, Introdução à Estética, Edições 70, Lisboa, 2001, p.146. 
453 Ibidem. 
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Naturalismo paisagista académico, no ensaio O Naturalismo Moderno e a Verdade 

Artística454. Fiedler considera que aquilo que define o artístico é a forma – um 

pressuposto já avançado pela teoria kantiana. Para este teórico, é através dos fenómenos 

da visão que se deve explicar essa tal desagregação da realidade. Os impressionistas 

pintavam aquilo que viam no imediato, de acordo com as sensações causadas pelo 

primeiro olhar”. A origem e a existência da arte afirmam-se na apreensão imediata do 

mundo através duma força singular do espírito humano” 455. E acrescenta que “a 

actividade artística não é nem escrava da imitação, nem uma descoberta arbitrária, mas 

sim configuração livre”456. Na percepção primeira que tem das coisas, o que o artista 

pinta são as formas que viu e se mostraram ao primeiro olhar, o que lhe aparece no 

imediato. Portanto, nunca será a cópia do real, mas sim uma primeira impressão desse 

real. Quando o artista pinta, não copia, mas sim transforma o que vê. Como refere 

Mário Dionísio, citando o ponto de vista de Wölflin sobre a pintura de Monet, “A 

aparência triunfa sobre a realidade”457. 
 
O autor termina o primeiro volume de A Paleta e o Mundo, com o capítulo 

“Como Um Pássaro Que Canta”, com a renegação de Zola ao impressionismo, em 

1880458. Não obstante, a pintura impressionista adquire “novos adeptos” e em 1894 o 

“triunfo impressionista era, portanto, geral. O público deixara de rir (…) compreendera, 

enfim, que a mistura óptica dos impressionistas não desprezava a realidade.”459. Porém, 

a ilusão de pintar com o “feliz desprendimento dos pássaros”, o pintar “como um 

pássaro que canta"460 tinha os dias contados. A ilusão chegara ao fim. “Já muitos 

                                                            
454 A primeira publicação deste ensaio é póstuma e, segundo Francisca Perez Carreño, acontece em 1905, 
em Munique, junto com outros ensaios, em Escritos sobre Arte: “La primera publicación de sus escritos, 
en 1905, fue obra de H. Konnerth en la editorial Pipper de Munich, con la que también tiene trato P. 
Klee”.(Cf. “Introdución” de Francisca Pérez Carreño in Konrad Fiedler, Escritos sobre Arte, Visor 
Ediciones, 1991, p. 12. Citando G. Boehm, Introducción a los Schriften zur Kunst, de K. Fiedler, pp. 
XLIV y ss). No entanto, existem autores que apontam para 1914 como data da primeira edição dos 
referidos escritos. Como é o caso, por exemplo, de Dora Vallier, A Arte Abstracta, Ed. 70, Lisboa, 1980, 
p. 19). Na historiografia da arte, a herança formalista de Fiedler é hoje reconhecível em teóricos como, 
por exemplo, Alois Riegl, Heinrich Wölfflin, Wilhelm Worringer, Roger Fry, Lionello Venturi, E.H. 
Gombrich. (Cf. Konrad Fiedler, Escritos sobre Arte, p. 12). 
455 Konrad Fiedler, “Sobre el Juicio de las Obras del Arte Plástico (1876) ” in Escritos sobre Arte, p.79. 
456 Ibid. p. 81. 
457 Mário Dionísio, “Como Um Pássaro Que Canta” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p. 374 
458 Cf. Ibid. p. 384. 
459 Ibid. p. 374 
460 Em relação ao título do capítulo, o autor refere que “Costuma atribuir-se a Monet a convicção de que 
se deve pintar «como o pássaro que canta». Com a espontaneidade, a frescura, a ingenuidade, certamente 
a despreocupação, a inconsciência, o feliz desprendimento dos pássaros que esvoaçam, pousam e trinam, 
de ramo em ramo. Monet terá protestado. Ele teria dito pintar «como o pássaro que canta» mas só depois 
de ter longamente estudado os problemas do seu quadro. De todo o modo, aceite-se a imagem.”. Mário 
Dionísio, “Como Um Pássaro Que Canta” in A Paleta e o Mundo, 2ª parte, Vol. I, p.389. 
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pintores começavam a ironizar os propósitos «científicos» dos impressionistas. (…). A 

grande ilusão mecanicista chegava ao fim (…) começava a encontrar-se neste ponto: 

não se pode copiar.”461 E este é, precisamente, o título que o autor atribui ao sétimo 

capítulo da análise teórica efectuada na primeira parte, “Expressão e Compreensão”. 

Em “Não Se Pode copiar”, o autor refuta a mimesis na representação462. Daí que 

Mário Dionísio afirme que Courbet, Millet, Chardin, Hals, Vermeer, Miguel Ângelo e 

Van Gogh, não copiaram. “Escolheram, interpretaram, afirmaram. Transformaram.”. E 

acrescenta: “O mais naturalista dos artista não copia. (…). A transcrição que faz não é 

qualquer transcrição, mas a sua transcrição” 463. 

 
Com a terceira parte, “Os Primeiros Pintores Malditos”, Mário Dionísio inicia o 

segundo volume de A Paleta e o Mundo. No primeiro e segundo capítulos –  

“Desencontros” e “Nos Umbrais da Solidão” – o autor dá continuidade ao estudo do 

Impressionismo, com Renoir e Degas, a que acrescenta: o Pós-Impressionismo, com o 

pontilhismo de Seurat e Signac; o Simbolismo de Puvis Chavannes e Odilon Redon, o 

início de “uma longa viagem ao mundo interior”; e as emblemáticas obras de Cézanne, 

Van Gogh e Gauguin, dedicando um capítulo a cada um destes artistas. Digamos que 

esta parte é o ‘coração’ do longo ensaio, já que nela concentram-se as três paletas que 

traduzem a afirmação da grande ruptura com os modos tradicionais de representar o 

mundo, que foi, ao fim e ao cabo, iniciada pelos impressionistas e que se concretizará 

definitivamente com a pintura cubista, como veremos.  
 
Num contexto correspondente à civilização industrial da terceira República 

Francesa, Mário Dionísio sublinha o “grito de aço”, que se ergue na Exposição 

Universal de 1889: a Torre Eiffel. As novidades alvejadas pela crítica e pelo público, 

não eram só as pictóricas. Também a ‘arquitectura de aço’, não escapava aos mais 

variados e irónicos epítetos. A Torre Eiffel é o símbolo do progresso e da ilusão. 

“Exortava à continuação da marcha. Anunciava novas vitórias, o reino da felicidade”. 

Anunciava os caminhos-de-ferro, o avanço das comunicações, a invenção do rádio, do 

telefone. Anunciava, enfim, a vida fácil e a “risonha ilusão de Florent Fels”. O dogma 

do progresso entra na crença dos parisienses, mas o impressionismo já “perdera a sua 

                                                            
461 Ibid. p. 390. 
462 Recordamos o que sistematizámos no início deste trabalho (Cf.p.50). 
463 Mário Dionísio, “Não Se Pode Copiar” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 106. 
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força revolucionária.464. Assinalando o sentido negativista que, neste contexto e na sua 

perspectiva, a palavra progresso encerra, Mário Dionísio explica que as causas da 

decadência do Impressionismo há que procurá-las: 
 
nas próprias contradições da época em que surgiu e sem as quais não teria naturalmente 
existido. O que ele diz, na mais bela das linguagens, é a ilusão e a desgraça do cientismo, 
do positivismo, do endeusamento da ideia de progresso. (…) É Renoir, é Degas, é o 
eclectismo de Manet, a permanente hesitação de Pisarro, «a perigosa  fusão de formas» do 
próprio Monet, que, nas palavras de Lhote, «havia de conduzir à negação da pintura 
plástica nas «Catedrais» e nos «Nenúfares».465 
 
 
Os dias de Renoir, de Monet, de Degas, de Pisarro, de Seurat, são também os 

dias dos simbolistas Puvis de Chavannes, de Odilon Redon, e da publicação do Essai 

sur donnés immédiates de la conscience (1889) de Henri Bergson – um ensaio onde o 

filósofo intuicionista dita o “regresso ao espiritualismo, manifestando-se contra o 

materialismo, o positivismo e o agnosticismo metafísico em geral466. Não é só a técnica 

de pintar que muda, também muda, assinala Mário Dionísio, o modo de “olhar a 

natureza, de a sentir ou de deixar de olhá-la”467. Os simbolistas, ao se aproximarem da 

“poética de Mallarmé, invadem o vasto domínio das imagens não-perceptivas, 

mnemónicas, oníricas, eidéticas: a arte não é um modo de perceber, mas de fazer 

perceber aquilo que não é perceptível”468. Para Puvis de Chavannes não interessa a 

representação das coisas, mas sim “traduzir emoções” e para isso não recorre à natureza, 

mas sim à “imaginação”  – ideia que brevemente Maurice Denis, teorizador e pintor 

nabi, irá traduzir. Odilon Redon também despreza todo o naturalismo e a natureza. A 

sua pintura reside no reino “transfigurador do sonho”. Para Mário Dionísio, Redon 

procura “a originalidade fazendo viver humanamente seres inverosímeis segundo as leis 

do verosímil, a lógica ao serviço do invisível”469..A pintura destes dois artistas é já a 

oposição declarada ao Impressionismo. Para ao autor, ela provém da instável “relação 

entre o indivíduo e a realidade, (…) do crescimento ininterrupto do arbítrio da minoria”, 

que intensificava o “conflito entre classes e nações. Da crescente exclusão do artista da 

produção económica. Da desilusão sempre crescente”470.   

                                                            
464 Mário Dionísio, “Desencontros” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, Vol. II, Dez. de 1962, pp.11 e 15. 
465 Ibid. p. 33. 
466 Cf. Diamantino Martins, “Bergson, (Henri)” in Logos, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, pp. 
668-672. 
467 Mário Dionísio, “Desencontros”, in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, Vol. II, p. 47. 
468 Giulio Carlo Argan, Arte e Crítica da Arte, Editorial Estampa, Lisboa, 1995, p. 55. 
469 Mário Dionísio, “Desencontros” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, Vol. II, pp. 48 e 49. 
470 Mário Dionísio, “Nos umbrais da solidão” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, Vol. II p. 72. 
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Como vimos no início, para Mário Dionísio “a arte não depende directamente de 

dada estrutura económica”471, mas isso não implicava que a produção artística fosse 

excluída dessa estrutura. A seu ver, tanto mais uma sociedade, cuja realidade social, 

instável e agressiva, exclui a possibilidade do artista fazer parte dela, “tanto mais ao 

artista é difícil defrontá-la. Tanto mais ele descrê da razão, da ideia de progresso, da 

ciência, da técnica. Tanto mais ele apela para a intuição. Tanto mais a visão comum 

desaparece”472. E era o que estava a acontecer no mundo da pintura. 
  
Os três capítulos que se seguem são então dedicados a Cézanne, Van Gogh e 

Gauguin. “Um Prato com Maçãs ou a Virgindade do Mundo”, o terceiro capítulo de “Os 

Pintores Malditos”, debruça-se inteiramente sobre a pintura de Cézanne – um artista, 

“definitivamente incompatibilizado com a classe burguesa, (…), e cada vez mais 

alheado da agitação que cresce nas mais largas camadas da população. (…). Em 

Cézanne o homem está efectivamente só”. Isolado em Aix, à procura da sua 

“sensaçãozinha” e da “virgindade do mundo” 473, Cézanne concebe uma pintura que 

ultrapassa qualquer experiência da realidade, mas que, ao mesmo tempo, interpreta 

profundamente as coisas da natureza. “O pintor domina assim as sensações e as 

emoções”474.  

Porque motivo Cézanne é então ‘arrumado’ no movimento Pós-impressionista? 

Adoptando os processos impressionistas, Cézanne também acredita que a cor, por si só, 

é capaz de chegar à estrutura das coisas e não ficar só pela aparência, pela realidade 

superficial. Por isso ele continua a pintar sur le motif, i.é., olhando directamente para o 

objecto que quer representar. No entanto, já não pinta ao modo dos impressionistas, que, 

como vimos, tentavam pintar rapidamente para não deixar escapar ‘aquele momento’, 

aquele instante de reflexão de luz. Cézanne, pelo contrário, trabalha sobre o mesmo 

motivo infinitas vezes até conseguir, unicamente através das qualidades da cor, mostrar 

o objecto não só na sua aparência mas também nos seus valores estruturais. Sabe que a 

realidade tem profundidade, tem massa, tem volume, tem espessura, portanto, entende 

que não devemos ter em conta apenas a “sensaçãozinha” aparente dos impressionistas, 

mas ter também a consciência do que se percepciona. A nossa consciência, o nosso ‘eu’  

                                                            
471 Cf. p. 50 desta dissertação. 
472 Mário Dionísio, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, p. 14. O sublinhado é do autor. 
473 Mário Dionísio, “Um Prato com Maçãs ou a Virgindade do Mundo” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, 
Vol. II, pp. 73 a 76. 
474 Lionello Venturi, De Giotto a Chagall, p. 185.  
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sabe que as coisas não são aquilo que aparentam ser. São mais do que simples aparência 

– uma ideia que vai ser a base da pintura cubista. Cézanne percebeu que a pintura não 

podia ser apenas mimesis da realidade. Por isso, à preocupação pelos efeitos da luz nas 

cores da natureza – técnica que tinha sido adoptada pelos impressionistas – Cézanne 

anexa a forma. Dizia que, “Quando a cor é rica, a forma alcança a sua plenitude”475. 

Abandona-se assim a técnica impressionista. Para o autor, “o seu verdadeiro e único 

caminho era o da «pintura pintura». «Ser pintor pelas próprias qualidades da pintura», 

eis a medida precisa do seu horizonte.”476.  

Quando Mário Dionísio está prestes a iniciar a escrita de A Paleta e o Mundo 

(1952), Greenberg publica um ensaio intitulado, precisamente, “Cézanne” (1951), que 

inicia referindo que, “há mais de trinta anos” que Cézanne não é mais “a fonte e o maná 

da modernidade, mas a persistência da novidade e daquilo a que podíamos chamar 

elegância”477. Contudo, foi essa “novidade” e essa “elegância”, que, no futuro, iriam 

mudar o rumo da pintura, independentemente dos “trinta anos” passados e outros tantos 

que entretanto passaram. E quem o confirmou foram os que, deformando, analisaram, e 

depois sintetizaram, as construções pictóricas de Cézanne, como nos lembra Mário 

Dionísio:  
 

Trinta anos antes deles, Cézanne penetra no beco dos cubistas: entre a «Montanha de Santa 
Vitória Vista de Beaurecueil» e a paisagem da «Horta do Ebro» de Picasso, como entre o 
«Jarrro de Barro» da colecção Clark e a «Natureza Morta com Um Bandolim» de Braque, há 
apenas uma diferença de grau.478  

  
O facto de ter partido duma visão espacial intuitiva, de considerar o cone, o 

cilindro e a esfera como elementos estruturais essenciais para a ‘construção’ duma 

pintura equilibrada entre a cor e a forma, proporciona o surgimento de dois destacados 

movimentos no princípio do Século XX: no uso da cor, o fauvismo; e na construção, o 

cubismo. Cézanne despoja a sua pintura de “toda a circunstância histórica” e mergulha-

a “num novo espaço”. Cézanne “Arranca as maçãs e as mulheres, os montes e as casas, 

as garrafas e as mesas, de toda a anedota para conduzi-las à aventura delirante da 

«virgindade do mundo»”479 – é assim que Mário Dionísio explica o título deste capítulo: 

“Um  Prato  com  Maçãs  ou Virgindade  do Mundo”. Mas, o  autor  entende  que, ainda  

                                                            
475 Cf. AA.VV. El Impressionismo y Otros Ismos del S.XIX, Larousse Editorial, Barcelona, 2007, p.64. 
476 Mário Dionísio, “Um Prato com Maçãs ou a Virgindade do Mundo” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, 
Vol. II, p. 81. 
477 Cf. Clement Greenberg, “Arte en París” in Arte y Cultura, p. 63. Sobre este autor, ver nota 234.  
478 Mário Dionísio, “Um Prato com Maçãs ou a Virgindade do Mundo”, 3ª parte, Vol. II, p. 107. 
479 Ibid. p. 106. 
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assim, “seria precipitado” afirmar que Cézanne abandonou “o assunto”. Contudo a 

cópia “sofre um rude golpe”: pela primeira vez a pintura deixava de ser “uma tradução”, 

para passar a ser “uma linguagem como a matemática”480.  

Ao longo deste capítulo, Mário Dionísio vai ao encontro de elementos-chave que 

nos fazem compreender o quanto a pintura de Cézanne abre novos caminhos para a 

modernidade - ideia que o autor consolida na frase final do capítulo: “«Partimos todos 

de Cézanne», é a afirmação de Braque, de Léger, de Villon, em 1953”481.  
 
“Um Pássaro Preso na Primavera” é o título do capítulo que Mário Dionísio 

dedica ao seu “mestre”: Van Gogh482. A sensibilidade pictórica e a admiração pela obra 

deste artista, levam o autor a uma análise exaustiva em que interliga o contexto sócio-

artístico, a vida e a obra do artista, que divide em três fases: na Holanda, em Paris – com 

estadias em Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise – e Arles. Na Holanda, Van Gogh pinta o 

realismo que Mário Dionísio exalta: os Comedores de batatas. Trata-se “dum quadro 

composto, (…) de uma transposição procurada da emoção que ele provocara a cena, 

(…) de uma tipificação”483. Esta, e muitas outras pinturas que testemunham a sua 

vivência no quotidiano de mineiros e tecelões com vidas sofridas, vivendo 

miseravelmente nas suas cabanas, “grudados aos teares (…), são a síntese duma 

primeira fase”484 - a fase em que Van Gogh sublinha “uma intenção realista”. Mas o seu 

realismo é o contrário de “qualquer naturalismo. (…), é recriação e não cópia, 

verdadeira participação e não fotografia” 485. O potencial de “deformação” da realidade 

na pintura de Van Gogh, é a técnica que, na perspectiva do autor, leva à verdadeira 

originalidade artística: “Não há realismo, naturalmente, se às intenções, mais explícitas 

ou mais obscuras, que sentimentalmente impelem o artista não corresponde um talento 

                                                            
480 Ibid. pp. 106 e 107. 
481 Ibidem. 
482 É oportuno assinalar que Mário Dionísio era um apaixonado pela obra de Van Gogh. Aliás, isso está 
bem claro na sua Autobiografia: “um estranhíssimo pintor que logo me interessou, me atraiu, me 
apaixonou. Chamava-se Vicente Van Gogh, o homem da orelha cortada. Foi meu «mestre» e meu assunto 
predilecto durante anos.”. O autor já havia escrito O Drama de Vicente Van Gogh, um pequeno ensaio, 
cuja fortuna crítica foi bastante positiva. Com preocupações essencialmente de ordem sócio-estética, o 
autor descreve o percurso de vida do pintor através da sua obra, tal como o faz em A Paleta e o Mundo. O 
Drama de Vicente Van Gogh foi escrito para uma conferência realizada em Lisboa, na Sociedade 
Nacional de Belas Artes, em Março de 1951. Em Maio do mesmo ano, servirá como comentário ao filme 
de Gaston Diehl e Robert Hessens, proferido no anfiteatro de álgebra da Faculdade de Ciências. Em 1953, 
foi publicado, em separata, pela revista Vértice. Cf. Mário Dionísio, Autobiografia, p. 46 e O Drama de 
Vicente Van Gogh, Vértice, Coimbra, 1953.  
483 Mário Dionísio, “Um Pássaro Preso na Primavera” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, Vol. II, p. 120. 
484 Mário Dionísio, O Drama de Vicente Van Gogh, Ed. Vértice, Coimbra, 1953, pp. 19, 20. 
485 Mário Dionísio, “Um Pássaro Preso na Primavera”, 3ª parte, Vol. II, p. 144 e 145. 
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criador devidamente apetrechado com necessário domínio do ofício”486. E Van Gogh 

tinha esse talento e domínio, porque não faz a cópia literal da realidade, mas intensifica-

a através da deformação. Turner dizia que a sua missão não era pintar o que sabia, mas 

o que via. Pelo contrário, refere Mário Dionísio, Van Gogh “poderia ter dito” que a sua 

missão não era pintar só o que via, mas o que sabia487 –  tal como irá pintar Picasso, 

como veremos. 

Toda a primeira fase da pintura de Van Gogh é dominada pela atracção pela obra 

de Millet. Aliás, isso está patente não só na cópia de O Semeador, como também na 

Respigadora, no Campo de Flores, em muitos dos seus desenhos, e até nos Comedores 

de batatas: uma pintura sombria, luz opaca, a expressão do sofrimento e da angústia 

irreprimível, aquela a que Van Gogh não se furtava nem embelezava para parecer mais 

bela. Ele queria que os seus Comedores cheirassem “a toucinho, a fumo, a batatas, como 

os estábulos cheiram a estrume e os campos a trigo maduro”488. Queria pintá-los como 

se fosse um deles. 

No final da década de 1880, enquanto Cézanne pintava no seu retiro em Aix e 

Seurat atraía as atenções dos parisienses com a sua pintura “cientificamente” pontilhada, 

tirando partido das propriedades das cores do espectro óptico e das formas delimitadas, 

Van Gogh chegava à vida frenética de Paris. Aqui, refere Mário Dionísio, a escola do 

pintor foi, para além do Louvre, a “lojinha do Tio Tanguy, que expunha na montra 

acanhada as últimas obras de Pissarro ou de Renoir” 489 e guardava religiosamente as 

telas de Cézanne. O contacto com os impressionistas leva-o a uma segunda fase da sua 

pintura, à fase cosmopolita de O Copo de absinto, da Fábrica, da Artista. A 

proximidade de “Monet, Sisley e Pissarro vão alterar-lhe profundamente a paleta e o 

desenho, a composição do quadro e os motivos”490. Já em Arles, a sua paleta abre-se às 

cores violentas, usa de novo o negro, mas agora puro, “não para sombrear, mas para 

colorir”491. É aqui que concebe essa sinfonia de cor: “aqui, a cor, por si só, deve fazer 

tudo”492, dizia o pintor referindo-se a O Quarto de dormir em Arles. Van Gogh expôs as 

suas teorias em múltiplas cartas que escreveu ao seu irmão Théo e numa delas dizia, que 

“em vez de procurar reproduzir o que tenho diante dos olhos, sirvo-me da cor 

                                                            
486 Mário Dionísio, “Testemunhos” in Gazeta Musical e de Todas as Artes, nº 132, Março de 1962, p.26. 
487 Cf. Mário Dionísio, O Drama de Vicente Van Gogh, p. 19. 
488 Mário Dionísio, “Um Pássaro Preso na Primavera” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, Vol. II, p. 120. 
489 Ibid. p.110. 
490 Mário Dionísio, O Drama de Vicente Van Gogh, p. 20. 
491 Mário Dionísio, “Um Pássaro Preso na Primavera”, 3ª parte, Vol. II, p. 130. 
492 Lionello Venturi, De Giotto a Chagall, p.194. 
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arbitrariamente para melhor me exprimir”493. Refere-se às cores puras, contratantes e 

gritantes, aquelas que preconizavam o Expressionismo e espreitavam o devir no 

abandono das semelhanças com a natureza, o Abstraccionismo.  

Para Mário Dionísio, Van Gogh “escreve as formas em vez de repeti-las, 

significa-as em vez de imitar-lhes a espessura, descobre que «a cor por si mesma 

exprime alguma coisa»”494. A obra de Van Gogh constitui aquilo que procura, a 

“unidade perfeita”: “Tem uma tese, a fase holandesa; uma antítese, a fase de Paris; e 

uma síntese, a fase de Arles”495.  Mais do que qualquer outra coisa, o que está 

representado na pintura de Van Gogh, é o próprio Van Gogh. Portanto, ele revela-se, 

mostra-se, faz não só um comentário externo como também faz um comentário interior, 

subjectivo. Este pintor é de facto uma figura incontornável para as primeiras 

vanguardas, sobretudo para aquelas que se preocupam com a questão da ‘expressão’ – 

referimo-nos principalmente ao Expressionismo, que analisaremos mais adiante. 

“Esse desesperado «pássaro preso na Primavera»”, como ele próprio se definiu, 

“que não queria deixar-se desesperar pela «perfídia da época»”496, nem pela sociedade, 

que detestava, que o hostilizava e que não reconheceu a originalidade da sua pintura, é 

narrado com a sensibilidade, humana e pictórica, de alguém que ama e compreende a 

pintura, o pintor, o homem do Auto-retrato com a orelha cortada, que considerava seu 

mestre.  

Em “Para Mais Longe do que os Cavalos do Paternon”, o quinto e último 

capítulo da terceira parte, a Cézanne e Van Gogh, Mário Dionísio junta Paul Gauguin, o 

pintor cuja ‘fuga’ para o Taiti se traduz no verso do poema Brise Marine de Mallarmé: 

“Fuir! là-bas fuir!”. “Fugir! Fugir para longe!” exprime, como refere o autor, a 

“ansiedade de fuga” sentida por Gauguin. Fugir para bem longe dos “escândalos 

financeiros, e crises económicas, onde os homens se mostram rebeldes à «lição» de 

Thiers, onde há atentados, instabilidade, esse «horrível» que já Delacroix via «em toda a 

parte»”497.  

Neste capítulo o autor demonstra, mais uma vez, o quanto a literatura e a pintura  

                                                            
493 Lionello Venturi, História da Critica da Arte, p. 250. 
494 Mário Dionísio, “Um Pássaro Preso na Primavera” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, Vol. II, p. 146. 
Citando Van Gogh. O sublinhado é do autor. 
495 Ibid. p. 148. 
496 Mário Dionísio, “French Cancan e Música de Câmara” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp.112 
e 195. 
497 Mário Dionísio, “Para mais Longe do que os Cavalos do Paternon” in A Paleta e o Mundo, 3ª parte, 
Vol. II, p. 152. Citando Delacroix. 
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se complementam. Recorrendo a múltiplas citações de Mallarmé, Mário Dionísio 

identifica primeiro a sociedade em que Gauguin vive, e detesta –  algo que já nos é 

familiar em, por exemplo, Delacroix, Courbet, Cézanne, Van Gogh –  a sua vida em 

comum com Van Gogh, o seu modo de ser, e seguidamente ingressa-nos no mundo da 

pintura do artista, as influências, a teoria desenvolvida na época. O autor identifica 

Gauguin como alguém que “não adere a uma doutrina de negação e fuga”, porque “Ele 

próprio é essa doutrina. As suas inclinações mais secretas estavam prontas para a firmar 

e revelar a ideologia do selvagem, ou do civilizado que se deseja selvagem, e pô-la em 

prática”498. Abandona uma vida confortável e a família para se dedicar à pintura. Na 

vida errante, procura o equilíbrio na pintura durante anos. Parte para Taiti. “Aqui a 

poesia solta-se por si e basta entregarmo-nos ao sonho enquanto pintamos para sugeri-

la”499, dizia o pintor numa carta que escreveu a um amigo. Gauguin explora a essência 

das coisas, num regresso às origens, ao primitivo. O exotismo, “a exuberância das cores 

que encontrou na Martinica, a revelação dos Japoneses”, o convívio com Émile 

Bernard, “cujas teorias consubstanciam a tendência teórica dominante da época”500, 

levaram-no ao sintetismo. I.é., à simplificação da forma através de superfícies planas e 

cores delimitadas por contornos negros. Segundo Mário Dionísio, a “influência de 

Bernard na elaboração da síntese abstracta e irrealista a que Gauguin chegou tem sido 

negada, atendendo às tentativas de abandono dos métodos impressionistas a que este 

chegou nas Antilhas” 501(por exemplo, a pintura Beira-mar, em Martinica). Sugere 

ainda que o facto de Bernard afirmar que não se devia pintar o que se vê na natureza, 

mas sim o que se sonha “em frente dela”, pode ter levado Gauguin a pintar telas como 

Visão depois do Sermão (também conhecida por Luta de Jacob com o Anjo) –  uma 

pintura já sintetista. Nela, acrescenta o autor, “de acordo com a doutrinação de Bernard, 

exprime uma ideia na qual os elementos da realidade não são transcritos da natureza, 

mas procurados na memória e empregados ao saber da imaginação”502. O que, para 

Maurice Denis, quer dizer “ «simplificar no sentido de suprimir certas partes do 

objecto» ” para o “ «tornar inteligível» ”503, ou seja, simplesmente sintetizar. 

                                                            
498 Ibid. pp.154,155. 
499 Ibid. p.168. 
500 Ibid. p.173.  
501 Ibidem. 
502 Ibidem. 
503  Ibid. p.174. 
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Por considerarmos de relevada importância, transcrevemos de seguida a citação 

pormenorizada que Mário Dionísio faz da definição de Simbolismo dada por Albert 

Aurier, para quem a obra de arte deveria ser: 
 

«1º - ideísta, visto que o seu único ideal será a expressão da Ideia; 
«2º- simbolista, visto que exprimirá esta ideia em formas; 
«3º- «sintética», visto que escreverá estas formas, estes sinais, de acordo com um modo de 
compreensão geral; 
«4º- «subjectiva», visto que o objecto não será nunca encarado nela como objecto, mas como 
sinal de ideia apercebida pelo assunto; 
«5º (é uma consequência)- «decorativa», pois a pintura decorativa propriamente dita, como a 
conceberam os Egípcios, muito provavelmente os Gregos e os Primitivos, não é senão uma 
manifestação de arte ao mesmo tempo subjectiva, sintética, simbolista e ideísta.»504 
 
 

Portanto, estamos perante uma linguagem “simbolista”, que se exprime por 

“sinais”, que são “formas”, na linha sintetista de Puvis de Chavannes e de Odilon 

Redon, mas que será reforçada com a pintura de Gauguin e seguida pelos Nabis: o 

Simbolismo. Uma pintura de carácter não naturalista, que renuncia a objectividade e 

reivindica o sintetismo e a subjectividade, cujo fim é decorativo tendo em conta que 

uma pintura é apenas uma superfície colorida (o que depois será firmado na teoria de 

Maurice Denis, como veremos).  
 

Na década de 1880, a partir do programa da arte pela arte de Théophile Gautier 

e da “concepção da pintura como projecto de auto-reflexividade perceptiva de Manet, a 

estética da autonomia culmina na poética de Stéphane Malarmé” 505. O esteticismo que 

entendia a obra de arte como fruto de experiências sensitivas e não da ideia, portanto, 

independentes do raciocínio, “deu origem, no pensamento formalista do início do século 

XX, a concepções semelhantes que depois passariam a ser a doxa da auto-

reflexibilidade pictórica para os críticos e historiadores formalistas”506. É então neste 

âmbito que se desenvolvem as pesquisas formalistas dos herdeiros de Fiedler, que vão, 

como já acima mencionámos, de Roger Fry - pintor e critico de arte que desenvolveu 

um estudo sobre Cézanne (Cézanne: A Study of His Development, 1927) e cunhou o 

termo “Pós-impressionismo” –  a Heinrich Wölfflin, até “às teorias neo-kantianas de 

Daniel-Henry Kahnweiler sobre o Cubismo Analítico ou a obra de Clement Greenberg 

(1909-1994), depois da Segunda Guerra Mundial.”507 
 

                                                            
504 Ibid. pp. 174, 175. 
505 Cf. AA.VV. Arte Desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Postmodernidad, p.23. 
506 Cf. Ibidem. 
507 Cf. Ibidem. 
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Passamos então a uma breve análise aos onze capítulos da quarta e última parte 

de A Paleta e o Mundo – “Durante as Grandes Tempestades” – onde vamos comentar 

apenas alguns dos exemplos dados pelo autor. Nesta parte, abordando o período que vai 

do início do século XX até cerca da década de 1950, o autor analisa os movimentos 

pictóricos: do Pós-Impressionismo, do Simbolismo, da Arte Nova, do Fauvismo, do 

Cubismo, do Futurismo, do Suprematismo, até ao Abstraccionismo –  com o capítulo 

final, que o autor intitula “Na Hora do Abstracto”. Ao longo deste estudo, Mário 

Dionísio pontuará então as tais “concepções semelhantes”, que foram impulsionadas 

pela valorização das formas e que vão persistir por mais algum tempo, desenvolvendo-

se depois outras “concepções”, que vão ser motivo de futuros grandes debates no 

âmbito da história e da teoria da arte. 

 
4. “Durante as Grandes Tempestades”. Do início até meados do Século XX  
 

Em “French-Cancan e Música de Câmara” – o primeiro capítulo da quarta parte 

– Mário Dionísio analisa a pintura da época de “maior voga da «arte nova», que com a 

sua exuberância ondulosa, essencialmente ornamental, muito inspirada nos caprichos 

das formas vegetais invadia a arquitectura, as artes decorativas, as artes gráficas e a 

própria pintura”508. É a época da “Paris da «belle époque»”, da “Paris de Montmartre e 

do cancã”509, aquele ambiente de requinte e sumptuosidade, de bares e cabarés, de 

Moulin-Rouge e Moulin de la Galette, onde Toulouse-Lautrec desenvolve, tão 

freneticamente quanto o ambiente fonte da sua inspiração, grande parte dos seus 

desenhos e pinturas, que se transformaram depois em apelativos cartazes e postais 

ilustrados dessa moda efervescente e alienante, que, desde então, não parou de crescer: a 

publicidade. São de sua autoria os desenhos de cores cintilantes e de traços sintéticos, 

que ainda hoje a reprodução em série enche as lojas do kitsch turístico, o ‘simulacro-

sombra’ da arte pura, da arte utilitária e de todas as artes, como um sinal da desenfreada 

sociedade de consumo. São dele, por exemplo, os cartazes do Moulin Rouge com o 

retrato de Jane Avril, ou com o retrato de Yvette Guilbert. “Lautrec foi criador de tipos.  

(…). A sua grande capacidade de análise exerce-se em função de uma síntese, da 

integridade do modelo, do que permanece.”510. Tal como “um Watteau, um Rubens, um 

Renoir”, tinha paixão pelas mulheres. Mas Toulouse-Lautrec “vive junto delas”, 

                                                            
508 Mário Dionísio, “French-Cancan e Musica de Câmara” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 207. 
509 Ibid. p.197. 
510 Ibid. p. 202.  
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“observa-as na intimidade”, faz delas modelos, não com qualquer objectivo carnal: 

aquilo que o move é apenas “a vontade de ver para lá da máscara”511 e fazer desse ver 

mais-além a sua arte. Na sua obra há influências de Degas e há também “muitas 

coincidências entre a sua maneira de desenhar com o pincel, de tracejar, de virgular, e a 

de Van Gogh”512. Aliás, para Mário Dionísio, “Toda a arte moderna é a voz (de muitos 

ecos)” de Van Gogh: um homem “ (de muitas faces) ” que desencadeou “tempestades” 

de que a arte moderna “não conseguiu até hoje libertar-se.”513  

Mário Dionísio retoma a análise do desenvolvimento da pintura simbolista, mas 

agora dos “novos artistas que fizeram regressar a pintura ao ambiente citadino”. Trata-

se dos Nabis, que tiveram em Gauguin o precursor, “o profeta dos profetas”, sendo Paul 

Sérusier o impulsionador do grupo. “Mas o nabismo não sai todo de Gauguin”514 . 

Existem também grandes afinidades – que para o autor talvez tenha influenciado mais os 

Nabis do que o próprio Gauguin – com o simbolismo literário preconizado pela Revista 

Branca, fundada em 1891 e à qual estavam ligados grandes figuras, “ao tempo quase 

desconhecidas”, como Proust, Valéry, Gide, Mallarmé, Debussy, Seurat, Lautrec, 

Vuillard, Denis, Apollinaire, e tantos outros.515 

Conforme já vimos, Albert Aurier definiu as premissas básicas do Simbolismo. 

Premissas essas que se vão afirmar na célebre frase de Maurice Denis, que, em 1890, na 

sua obra intitulada Definition du Néo-Traditionisme, expõe então “a verdade maior” 

para todos os simbolistas com a célebre frase:  
 

«Lembrem-se de que um quadro - antes de ser um cavalo de batalha, uma mulher nua, ou 
qualquer anedota - é, essencialmente uma superfície plana coberta de cores reunidas numa  
ordem determinada.»516 
 

Maurice Denis reagia às questões de ordem técnica: “contra a atitude romântica 

dos críticos, do público e dos próprios artistas excessivamente desinteressados” na 

“técnica dos seus quadros”517. Para este artista e teórico, a obra de arte é, antes de mais, 

forma e depois um objecto decorativo. I.é., o que prevalece é a forma, ainda que 

‘conviva’ com o conteúdo, mas que, todavia, é um “conteúdo formal”518
 – como teoriza 

Henri Focillon, conforme veremos. 

                                                            
511 Ibidem. 
512 Ibid. p. 203. 
513 Ibid. p. 195. 
514 Ibid. p. 211. 
515 Cf. Ibidem. 
516 Ibid. p. 213.   
517 Mário Dionísio, “Visita à Oficina” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 156. 
518 Henri Focillon, A Vida das Formas, Edições 70, 2001, p. 15. 
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 Em “Visita à Oficina” – o décimo capítulo teórico da primeira parte, “Expressão 

e Compreensão” –  o autor, para além de abordar os problemas relacionados com os 

materiais usados na criação artística, em simultâneo, analisa situações de ordem técnica 

e estética. E é aqui que insere, precisamente, a discussão da frase de Maurice Denis 

referindo que:  

Ao invés dos que insistem em considerar o quadro um «assunto» incorpóreo que se encaixa 
numa «forma» imaginária, supondo nele, mecanicamente, dois momentos distintos - 
«primeiro» o assunto, «segundo» a forma - Maurice Denis caiu no extremismo oposto: 
«primeiro» a forma, «segundo» o assunto». «Antes de», escreveu ele. E isto justifica a 
aceitação e a reprovação apaixonadas de que a sua célebre definição se vê alvo nos nossos 
dias.519 

 
 
Na perspectiva de Mário Dionísio, a referida frase de Denis é um exemplo de 

extremo formalismo. Contudo, entende que tal observação “Admite correcção”, porque 

tem tanto de verdade quanto de erro. E por isso acrescenta: 
  

Não se pode negar que, como ele escreveu, um quadro é «essencialmente uma superfície plana 
coberta de cores reunidas numa certa ordem». Nenhuma nova definição conseguirá 
objectivamente contradizer esta verdade. Uma superfície, cores (portanto, formas), 
determinada arrumação dessas cores (portanto, dessas formas): aí estão os elementos 
concretos do «objecto» que genericamente designamos pela palavra «quadro». 
«Essencialmente», como diz Maurice Denis, o quadro é isto. Essencialmente ele é forma. 
Mas, por sua vez, esta forma é, como vimos, essencialmente conteúdo, e este conteúdo 
manifesta-se inevitavelmente através de um tema. Pensar que o quadro é forma «antes do» 
tema ou de um assunto particular é um equívoco igual a supô-lo tema ou assunto «antes da» 
forma.520 

 
 
Como podemos constatar, o autor mantém a sua posição crítica: supor a forma 

antes do “assunto” (ou tema), é tão equivocado quanto supor o contrário. Para Mário 

Dionísio, para que se anule os equívocos da frase e a ideia mecanicista contida em 

«antes de», é necessário que “fique clara a simultaneidade de que vida do quadro 

depende”521. Propõe então que se substitua a hipótese proposta por Denis, pelas duas 

hipóteses em discussão. A primeira, a “pró-Maurice Denis”, é assim formulada: “Seja 

um cavalo de batalha, uma mulher nua ou qualquer anedota, um quadro é 

essencialmente uma superfície plana coberta de cores reunidas numa certa ordem”. E 

não querendo “contrariar, por outro lado, os “anti-Maurice Denis”, o autor acrescenta a 

segunda hipótese: “um quadro é um cavalo de batalha, uma mulher nua ou qualquer 

anedota, plasticamente recriados, transpostos para uma superfície plana para isso 

coberta de cores e para isso, por sua vez, em certa ordem reunidas”522. E assim Mário 

                                                            
519 Mário Dionísio, “Visita à Oficina” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.155. 
520 Ibidem. Os sublinhados são do autor. 
521 Ibidem. O sublinhado é de nossa autoria. 
522 Ibid. p.  156. 
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Dionísio se manifesta “Ao mesmo tempo contra e a favor da frase de Denis”, sem 

“contrariar”523 ambas as partes – esta é uma questão que o autor voltará a debater e 

aprofundará no nono capítulo teórico da primeira parte, intitulado “Conteúdo e Forma”, 

e que analisaremos no próximo capítulo.  
 
Mas, não são só as questões de ordem técnica que limitam a capacidade de 

transfiguração do artista. Para além desta questão e das de ordem individual, histórico-

social e ideológica, existem ainda as limitações de ordem material. Por isso, ao “nem 

tudo é possível em qualquer altura” de Wölfflin, Mário Dionísio acrescenta “nem tudo é 

possível em qualquer material”524. De facto, chegada a era da Arte Nova, com o 

surgimento de novos materiais, essencialmente na área da arquitectura e decoração de 

interiores, da publicidade, das modas femininas, “Não há artista que então não se 

debruce simpaticamente sobre as cerâmicas e vitrais, móveis e cartazes, jóias e 

ilustrações de livros, tapeçarias e decorações de edifícios.”525, diz o autor já no capítulo 

“As Pontes Cortadas” – o segundo da quarta parte, “Durante as Grandes Tempestades”. 

Com a Arte Nova reduz-se a arte de representação à comunicação, um tipo de arte que 

se identifica com o paradigma da arte na vida. “Aparentemente, resolvia-se assim o 

conflito aberto entre os artistas e a sociedade. O artista parecia ter voltado a estar ao 

serviço de uma colectividade”526. No final do século XIX princípios do século XX, as 

artes ditas “menores” estão na moda. A questão que o autor coloca é: o que representava 

a própria Arte Nova senão um desejo de libertação dos cânones estabelecidos? – Tanto a 

Arte Nova, quanto a arte de, por exemplo, um Vuillard, um Bonnard “e outros 

intimistas nabis informam e de maneira imperecível sobre o estado social do fim do 

século XIX.”527 
 
Desde 1900 que a Alemanha e a Áustria-Hungria estavam numa corrida ao 

armamento:  a intenção era  “desfazer a  Entente  Cordiale e a aliança  franco-russa”528 – 

uma intenção que se foi desenvolvendo e agravando até 1914.  
 
Entre 1905 e 1910, acontecem as “duas maiores revoluções pictóricas”: a dos 

fauves e a dos cubistas. “Elas representam uma crise da «durée» e, no entanto, duraram  

 
                                                            
523 Ibid. pp.155, 156. 
524 Ibid. p.  146. 
525 Mário Dionísio, “As Pontes Cortadas” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p.227. 
526 Ibidem. 
527 Cf. Ibid. p. 233. 
528 Ibid. p. 252.  
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bastante e ainda hoje a pintura depende delas.”529  

As premissas estabelecidas por Denis anularam as diferenças entre “pintura de 

representação e pintura decorativa”. Segundo Giuliu C. Argan, “o valor não é mais a 

realidade representada no quadro (objectiva e subjectiva, visual ou imaginária), e sim o 

próprio quadro, como objecto fabricado e que, portanto, vale pelo que é, e não por 

aquilo com que se parece”530. 

Através da pintura, Denis sonhava com o restabelecimento de uma ordem 

passada. De facto, como vimos, e conforme refere Dora Vallier, “é ele que, num tom de 

injunção, define o futuro da arte com uma lucidez única no seu tempo”531. Todavia, 

enquanto Denis “proclamava o advento duma nova ordem clássica, os meios artísticos e 

mundanos de Paris eram sacudidos pela afirmação da pintura mais anticlássica e mais 

antiacadémica, que até então se produzira”532.  

Em “Sorrir e Gritar” –  o terceiro capítulo da quarta parte – Mário Dionísio, 

assinalando as contrariedades da evolução da arte, analisa o fauvismo de Matisse, 

Vlaminck, Derain, Rouault, Van Dongen, Dufy, Marquet. No mesmo capítulo, o autor 

também apresenta um estudo sobre o Expressionismo alemão nas diferentes propostas 

pictóricas: analisa a pintura de Ensor, Munch e Emile Nolde; do grupo Die Brücke (A 

Ponte), essencialmente de Kirchner e Otto Müller; as propostas expressionistas e 

abstractas do grupo Der Blaue Reüter (O Cavaleiro Azul), essencialmente de Kandinsky 

e Jawlensky; referindo ainda o Expressionismo de Picasso, de Modigliani, de Soutine, 

de Chagall, e outros. Em cada um dos movimentos referidos, o autor assinala as causas 

sócio-históricas, psicológicas e analisa formalmente diversas obras dos pintores 

intervenientes, desenvolvendo também alguns fundamentos teóricos. 
  
Para Mário Dionísio: 
 

No que toca aos movimentos do princípio do século, pelo menos nos seus aspectos iniciais, é 
evidente que a acusação de fuga da realidade proveio da confusão desde sempre estabelecida 
entre a realidade e assunto ou certos assuntos. Afastados de toda a espécie de 
sentimentalismo, os  novos  pintores  iriam  afastar-se  daquilo que  tradicionalmente  assim se  
considerava. Na verdade, tornando-se num simples pretexto de provocar e exprimir um 
sorriso, um grito ou um jogo de análise e reconstrução, o assunto transformou-se, reduziu-se a 
motivo533  
 

                                                            
529 Lionello Venturi, História da Critica da Arte, p. 271.  
530 Giulio Carlo Argan, Arte Moderna, p. 216. 
531 Dora Vallier, A Arte Abstracta, p. 19.  
532 Mário Dionísio, “Sorrir e Gritar” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p.238 
533 Mário Dionísio, “As Pontes Cortadas” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 241,242. Os 
sublinhados são de nossa autoria. 
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O fauvismo tem como componente pictórica principal a autonomia da cor. Há 

liberdade de expressão através das cores puras. Digamos que não é o “assunto” que 

estabelece a pintura, mas sim a pesquisa cromática. Os fauves poderiam até pretender 

afastar-se de “sentimentalismos”, mas o certo é que com o uso de cores puras e 

gritantes, o exagero do desenho e da perspectiva, acabam por tornar a pintura um 

“pretexto” da própria pintura, e motivo de emoções ‘exteriores’. I.é., as cores e a técnica 

que usam acabam por ser a razão pela qual pintam e pela qual desconcertam e provocam 

perplexidade àqueles que com ela se depararam. Para Mário Dionísio, “No rasto de 

Gauguin, os fauves considerarão toda a tradição cultural um impedimento para o único 

objectivo que consideram aceitável: a afirmação tão directa e franca, tão brutal quanto 

possível, da sua própria personalidade”. Mas, a influência dos fauves não está apenas 

em Gauguin: “O fauvismo realizou-se sob a autoridade de Cézanne - o Cézanne lírico 

da última fase - e sobretudo de Van Gogh (…) e de tantos outros que abriram as portas à 

audácia moderna” 534.  

Todavia, a tal proximidade, entre os artistas e a sociedade, preconizada pela 

onda das “arts and crafts”, que se afirma com a Arte Nova, não implicou a aceitação da 

nova pintura por parte do público. 

No Salon de Outono, em 1905, os pintores que ‘cercavam Donatello’, os fauves, 

atiram “um pote de tinta à cara do público”, como terá dito Camile Mauclair, crítico do 

“Jornal de Ruão”535. Causaram escândalo no seio da sociedade parisiense. Por exemplo, 

“Matisse sofreu todas as troças do público e de outros pintores.” A Mulher de Chapéu, 

uma alegre explosão de cores arrumadas num harmonioso arco-íris, que retrata a sua 

esposa, irritou tanto o público ao ponto de este querer destrui-lo536. – Mais uma vez o 

autor confirma o que refere em “Chamemos-lhe divórcio…” e que demonstra ao longo 

da sua análise: recordemos, por exemplo, a pintura As Banhistas de Courbet, que foi 

chicoteada por Napoleão III. Tudo isto confirma a sua tese inicial: quando a novidade 

que surge sai fora dos parâmetros estipulados pela Academia, as reacções repetem-se. 

Mas, como vimos, na perspectiva do autor, tais atitudes revelam bem o tipo de 

sociedade em que os factos acontecem. Trata-se, de novo, duma sociedade ainda 

arreigada aos cânones académicos: a frívola e coquete sociedade parisiense do início do 

                                                            
534 Mário Dionísio, “Sorrir e Gritar” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp.248, 249 
535 Cf. ibid. p. 243. 
536 Cf. Ibid. pp. 243, 244. 



A Paleta e o Mundo: À Procura dum Novo Realismo 

127 
 

século XX. Contudo, como há sempre uma minoria que contraria a maioria, a tela de 

Matisse acabou por ser comprada pela famosa coleccionadora Gertrude Stein537.  

“Fauve é Matisse!”, diz Mário Dionísio, “De princípio a fim, em cada pincelada 

e em cada traço, natural, integral, gloriosamente fauve”538. Matisse procura sensações 

arbitrárias para representar o mundo real. Realiza a síntese das suas sensações com a 

força da construção da pintura. Para o autor de A Paleta e o Mundo, a pintura de 

Matisse “é mais do que nunca uma arte de superfície”. Ele é o “pintor da liberdade e da 

medida, do instinto e do cálculo, da simplicidade e do requinte”539. E acrescenta que, 

quando se pensa nas ”primeiras afirmações” de Matisse temos que pensar em Cézanne. 

Mas também em Gauguin, pois terá sido este pintor que lhe despertou o gosto “pelos 

amplos arabescos decorativos, a inclinação para apoiar-se na força do traço, o sabor dos 

tons frios e claros e a agitação na execução que leva os incautos a suporem, por vezes, a 

sua obra coisa canhestra e apressada que qualquer um faria se quisesse…”540. Mas a 

pintura de Matisse também ‘pensa’ em Seurat em Luxo, Calma e Voluptuosidade, uma 

variação pontilhista em que justapõe pequenas pinceladas de cores primárias dispostas 

criteriosamente sobre a tela. Esta pintura, junto com a Alegria de Viver são como que 

dois manifestos do Fauvismo, que parecem ter saído dos escritos hedonistas de 

Baudelaire. No entanto, grande parte dos fauvistas envereda por tendências opostas, que 

se pronunciam logo no início da sua pintura. Vlaminck, cuja linguagem pictórica tem 

um timbre político, faz uma breve passagem pelas formas cezanneanas e depois adopta 

o expressionismo. Aliás, conforme refere o autor, o fauvismo foi “a primeira 

manifestação da grande vaga expressionista”541. Porém, apesar de ser um movimento de 

uma fulgurante força pictórica, o Fauvismo extingue-se por volta de 1908. 

Paralelamente ao Fauvismo, que se desenvolve na França, na Alemanha 

desenvolve-se o Expressionismo, que é, de todos os “ismos”, o mais difícil de definir 

anexando-se a essa dificuldade a redundância que é inerente ao próprio conceito. 

Segundo Argan, o Expressionismo é um fenómeno europeu que se desenvolve em 

duas frentes distintas: o movimento francês dos fauves – que já analisámos – e o 

movimento alemão Die Brüke. Dois movimentos que se desenvolvem quase em 

simultâneo e que desembocam no Cubismo em França e na corrente Der Blaue Reüter 

                                                            
537 Cf. Ibid. p. 244. 
538 Ibid. p. 266. 
539 Ibidem. 
540 Ibid. p. 272. 
541 Ibidem. 
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na Alemanha542. A historiografia da arte situa o Expressionismo no seio das vanguardas 

históricas, uma linguagem artística dotada de uma consciência emancipadora e histórica, 

que se pontua cronologicamente entre os finais do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX, tendo as suas referências geográficas no Norte e Centro da Europa. Para 

Herbert Read, o Expressionismo é “aquele tipo de arte que procura representar, não os 

factos objectivos da natureza, nem qualquer noção abstracta desses factos, mas as 

impressões subjectivas do artista. É, por definição, individualista e de maneira nenhuma 

um fenómeno artístico especificamente moderno”543. Portanto, o Expressionismo não é 

nem realista, nem idealista. Tem uma linguagem própria e diferenciada e surge pouco 

antes de um dos maiores conflitos armados da história da humanidade, a I Guerra 

Mundial. O Expressionismo vai ser a voz, silenciosa mas exaltante, desse clima de 

agitação. 

Para Mário Dionísio o Expressionismo é: 
  

expressão de emoções através dum exagero que tem tanto de desabafo como de desafio e não 
hesita em entrar abertamente pelos domínios da caricatura, afirmação, quase sempre 
espectacular, de indiferença pela adesão ou pela repulsa do espectador, paixão pelo objecto a 
tal ponto absorvente e intransigente que não recua perante a deformação provocante, se a 
expressão da comoção por ele causada assim o exige, a pintura expressionista ignora todas as 
leis estéticas estabelecidas. Ignora-as voluntariamente. Ignora-as voluntariosamente.544 
(…) 
«a imagem do século XIX  alemão poderia ser o de uma fortaleza. Cinco torres poderosas a 
dominam: Goethe e Stein à entrada, Nietzsche e Bismarck à saída, e, ao centro, Richard 
Wagner. (…) À música e aos temas literários de Wagner, Friedrich Nietzsche traz o apoio 
duma doutrina filosófica e dum programa de acção: rejeição do cristianismo, religião do 
rebanho e dos escravos, criação dum super-homem e sobretudo essa vontade de poder que é a 
das grandes nações.»545 

 
 
A clareza e a paixão pelas palavras dominam a definição apresentada pelo autor. 

Elas mostram-nos bem quais são os valores, que movem os pintores do Expressionismo. 

Ao contrário dos fauves, que procuram expressar a pintura na busca harmoniosa de um 

outro efeito plástico, os expressionistas pretendem acima de tudo expressar a agitação 

interior, não hesitando em destruir o sentido daquilo a que habitualmente entendemos 

como estético. Servem-se da pintura para expressar o que lhes vai na alma. Exaltam de 

preferência o horrível, com todo o peso que o conceito insere. “No fundo, o fauve, serve 

ainda a pintura; o expressionista, acima de tudo, serve-se dela.”546. O Expressionismo  

                                                            
542 Cf. Giulio Carlo Argan, Arte Moderna, p.227 
543 Mário Dionísio, “Sorrir e Gritar” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 292. Citando Herbert 
Read. 
544 Ibidem. 
545 Ibid. p. 296. Citando René Wintzen, Bertolt Brecht, 1954. 
546 Ibid. p. 293. 
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alemão é uma explosão de rejeições e proclamações acumuladas: arrastaram-se os males  

do passado para o presente e o devir adivinhava-se. Rejeita-se de novo o cristianismo e 

proclama-se de novo o super-homem547. A questão é: o que fazer com esse ‘patético 

super-homem’, senão caricaturá-lo, deformá-lo, mascará-lo?  

A pintura expressionista é, diz o autor, o “reflexo fiel” deste tempo confuso: 

exibe, sem pudor, a miséria física e moral do ser humano, expressa, com a mesma 

frieza, a morte e o erótico. As cores electrizam e paralisam o olhar em paisagens 

estáticas e em deformações –  se há técnica que a pintura expressionista exalta é a 

deturpação das formas –  que são máscaras do ridículo, das paixões, do temor, do 

horrível, da imoralidade. Enfim, um mundo cuja realidade social, dominada por 

impérios ambiciosos, está a escassa distância temporal duma guerra. E o “seu 

verdadeiro fundador é esse holandês torturado que apaixonadamente resiste, na própria 

França, à tendência tecnicista, (…), Vicent Van Gogh”548, o homem que previra 

“grandes tempestades”. E isso está patente na pintura de Ensor, de Nolde, e de muitos 

outros expressionistas, mas é evidente na de Edvard Munch, um pintor norueguês que, 

diz o autor, foi o “pai” do Expressionismo alemão. Na sua perspectiva, a pintura de 

Munch “é o domínio da subjectividade doentia e avassaladora, o da afirmação da 

personalidade em plena perturbação, reveladora de agitadas águas subterrâneas e 

sombrias.”549. Por exemplo, os temas da morte são constantes na sua pintura: A Morte 

no Quarto e A Morte de Marat. Os seus traços sinuosos, curvilíneos e de coloridos 

vermelhos e verdes lembram Van Gogh. Na pintura de Munch não se “representam 

sonhos, nem a realidade visível”. Ele faz uma interpretação doentia da realidade. A 

realidade social é um seu pretexto pintura, que, no fundo, acaba por ser motivada pelo 

seu próprio modo de ser e ver o mundo. A litografia O Grito é um dos muitos exemplos 

desse facto: “O grito da natureza é tempestuoso, ameaçador, inexorável”, um grito 

inquietante “contra o qual em vão tapa os ouvidos”. Mário Dionísio explica ao 

pormenor passagens da vida deste pintor, que nos esclarecem o porquê dos temas. E 

                                                            
547 Segundo Matei Calinescu, “É o novo sentimento de Modernidade, derivado da noção de um 
Cristianismo moribundo, que explica porque é que os românticos foram os primeiros a conceber a morte 
de Deus e a incorporarem nas suas obras este tema essencialmente moderno, muito antes de Nietzsche lhe 
ter dado um lugar central na doutrina profética de Zaratrusta.(…) a meio do século XIX (…) reafirma-se a 
morte de Deus - até que no nosso século a frase se tornou cliché - mas ela está principalmente preocupada 
em explorar as consequências do impensável, e não do banal, falecimento de Deus”. Matei Calinescu, As 
Cinco Faces da Modernidade, Modernismo, Vanguarda, Decadência, Kitsch, Pós-Modernismo, Edições 
Vega, Lisboa, 1999, p.64. 
548 Mário Dionísio, “Sorrir e Gritar” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 296. 
549 Ibid. p. 302. 
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acrescenta que na obra de Munch a “ preocupação pelo tema é sempre maior do que a 

da técnica” 550. Contudo, isso não impediu que a técnica necessária à elaboração de 

gravuras em madeira tenha tido uma importância de primeiro plano na sua obra. Aliás, a 

gravura, a xilografia, teve destacado protagonismo na obra de todos os expressionistas. 

Uma técnica que proporcionava grandes contrastes e muito próxima do gosto primitivo 

- uma herança de Gauguin, que também fez parte da obra gráfica de Lautrec (ainda que 

as suas litografias aparentem técnicas mais delicadas do que as Munch) .  

Mas então, se como Gauguin, Van Gogh e Lautrec, a obra de Munch contraria a 

atitude impressionista, isso implica que é anti-naturalista? – Não. No entender de Mário 

Dionísio, Munch “não consegue libertar-se inteiramente do peso do naturalismo”. E 

citando Adamov, acrescenta que Munch “era, sem dúvida, mesmo nas suas 

composições oníricas, um realista”551. Portanto, o autor entende que, apesar da 

deformação, a sua pintura ainda é realismo.  

 
Mas, tal como apresentámos em epígrafe, neste longo capítulo intitulado “Sorrir 

e Gritar”, Mário Dionísio também nos dá conta que o Expressionismo alemão é 

essencialmente associado a dois grupos de artistas: o Die Brücke (A Ponte)552, que se 

forma em Dresde em1905 e se dissolve em 1913; e o grupo Blaue Reüter (O Cavaleiro 

Azul), que surge em Munique. O primeiro grupo, o Die Brücke tem um programa e uma 

postura vanguardista. Ernst L. Kirchner é a figura que se destaca. A ele juntam-se Otto 

Mueller, Heckel, Schmidt-Rottluf e Emile Nolde, que não é alemão, mas desenvolve 

uma pintura dentro dos parâmetros do grupo, e que é talvez a mais arrepiante, 

incomodativa e angustiante do grupo – o que o autor não deixa de referir, acrescentando 

que Nolde é “parente de Ensor e de Van Gogh pelo temperamento arrebatado” e 

“influenciado” pelo “lirismo da natureza, depois por Manet”553.  

As intenções do grupo Die Brücke: pretendiam ter mais do que uma saída 

académica, como também tentar fazer uma espécie de ‘tábua-rasa’ da tradição da 

pintura ocidental, partindo do primitivismo – um conceito que está presente em todas as 

                                                            
550 Ibid. pp. 305 a 307. 
551 Ibid. p. 305. Citando opinião de Adamov sobre a obra de J. August Strindberg (1849-1912), um 
dramaturgo, romancista, ensaísta e contista sueco.  
552 O nome do grupo, Die Brücke (A Ponte), escolhido pelo pintor Schmidt-Rottluff, com base numa 
passagem de Assim Falou Zaratustra de Friedrich Nietzsche, é representativo dos seus objectivos 
artísticos no campo da pintura. A intenção prática era estabelecer uma passagem (ponte) entre a arte que 
lhes era contemporânea e a arte do futuro, renegando os cânones existentes na arte alemã neo-romântica e 
estabelecendo, para isso, um contacto íntimo com a natureza e a realidade. 
553 Mário Dionísio, “Sorrir e Gritar” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 319. 
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vanguardas. Digamos que é a grande herança de Gauguin: a vontade de procurar uma 

nova forma de representar, de pensar e olhar fundo para a arte primitiva, a arte 

rudimentar dos momentos civilizacionais iniciais. E esta é uma questão recorrente. Já a 

encontrámos nos fauves, mas neste grupo acontece de uma maneira mais evidente.  

Na perspectiva de Mário Dionísio o programa vanguardista deste grupo reduz-

se, basicamente, “apenas talvez ao escândalo”. Um facto que, acrescenta o autor, se 

assemelha aos problemas que a pintura fauve havia “levantado pouco antes na cidade de 

Paris”. Em ambos os países, Alemanha e França, “uma mesma situação económica e 

social”, gerava toda uma rede complexa de fenómenos, que levavam à “progressiva 

desconfiança na capacidade do homem para dominar a realidade objectiva” 554. Tal 

como os fauves, os expressionistas sentiam “essa necessidade de opor ao inquietante 

mundo exterior a verdade não menos inquietante mas aparentemente mais sólida, (…), 

mais protectora, de um mundo interior que quer fazer valer os seus direitos” 555. Com as 

suas pinturas, que retratavam assuntos da vida quotidiana, dos cafés, dos circos, das 

ruas, que abandonam de vez o claro-escuro, estes primeiros expressionistas chocam o 

público alemão. “Pela primeira vez, um grupo de pintores sublevava contra o 

naturalismo e o romantismo atrasado.” 556. No âmbito alemão repetia-se aquilo pelo qual 

os fauves já haviam passado em França. Mas a pintura expressionista demonstra ser 

mais agressiva e introspectiva. Se compararmos, como sugere Mário Dionísio, as 

“linhas dançantes”, as formas melódicas, as “qualidades lineares decorativas”, as cores 

uniformes de Luxo, Calma e Voluptuosidade de Matisse, com as “pesadas e angulosas” 

formas, as cores duras e a luz agitada do Nu de Kierchner557, veremos o quanto estes 

dois modos de pintar se diferenciam, mas que, no fundo, a razão histórica comum 

aproxima. Como assinala Argan, a “exigência fundamental, tanto do expressionismo 

dos fauves quanto do da Ponte Die Brücke, é a solução dialéctica e conclusiva da 

contradição histórica entre o clássico e romântico, entendidos como «constantes», 

respectivamente, de uma cultura latino-mediterrânica e de uma cultura germânico-

nórdica”558 – o que nos reporta à teoria da empatia de Worringer, conforme veremos.  

Por outro  lado,  enquanto no  Norte e Centro o movimento  assumia  de  facto o  

 

                                                            
554 Ibid. p. 322. 
555 Ibidem. 
556 Ibid. p. 323. 
557 Cf. Ibid. pp. 332, 333. 
558 Giulio Carlo Argan, Arte Moderna, p. 228 
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Expressionismo, no Sul formara-se, o Blaue Reüter (O Cavaleiro Azul) cujas figuras 

principais eram Wassily Kandinsky e Jawlensky – dois artistas que não eram alemães, 

mas sim russos, que enveredavam por outras soluções pictóricas. Jawlensky, 

inicialmente pinta sob a influência de Cézanne e Van Gogh, mas, segundo Mário 

Dionísio, “é o exemplo de Matisse que ajuda a libertação final da sua personalidade”559. 

No entanto, chegará a um tipo de expressão que se irá revelar o contrário de Matisse: 

”grandes zonas de cor lisa radiosas”, mas com linha mais passiva do que dinâmica, 

“uma linha que acompanha mais do que conduz as suas massas de cor, grossas, no 

fundo das quais a violência popular da sua origem russa mostra, enfim, a sua face”560. 

Outros pintores irão fazer parte deste grupo, entre eles, Franz Marc, August Macke, 

Paul Klee, e muitos outros. Todos levarão o Expressionismo por novos caminhos. 

Contudo, Kandinsky ir-se-á destacar entre eles uma vez que, após experiências 

impressionistas, que abandona nos finais de 1907, segue por caminhos que têm início na 

sua “obsessão” pela “arte popular russa”561, que vão dar ao Abstraccionismo, como 

veremos mais à frente.  

Antes de iniciar o capítulo dedicado a outra revolução, que irá mudar o destino 

da pintura: o Cubismo, Mário Dionísio analisa ainda as experiências gráficas dos 

expressionistas, essencialmente de Schmidt-Rottluf, que considera “um dos exemplos 

mais perfeitos que se podem dar do autêntico expressionismo, cujas gravuras, (…), dão 

talvez ainda mais claramente do que os óleos do mesmo artista a força de uma 

personalidade toda entregue à profunda discrepância que se ergue entre ela e o 

mundo”562. Para além disso, o autor não deixa de assinalar a “grande onda 

expressionista” que abrange outros artistas, que, vindos doutros cantos do mundo, sem 

programa, acabam por ceder aos “problemas plásticos” do expressionismo ou “cedem 

aos problemas da alma”563.  

Entre 1900 e 1913, Paris fervilhava de mãos que procuravam construir 

sonhos564: “em 1904 chega Brancusi, da Roménia; em 1905, Pascin, da Bulgária; em 

                                                            
559 Mário Dionísio, “Sorrir e Gritar” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 327 
560 Ibid. pp. 327, 328. 
561 Ibid. p. 329 
562 Ibid. p. 337.  
563 Ibid. p. 340. 
564 Parafraseando o que diz Maurice Druon, “Um monumento constrói-se com sonhos e com as mãos”. É 
nesta frase que Mário Dionísio fundamenta o título de um dos seus textos mais emblemáticos (que dedica 
a Portinari), que intitulou, precisamente, “O Sonho e as Mãos”. Nele o autor problematiza de novo a 
questão, que é, ao fim e ao cabo, o fundamental da sua produção teórica: a mediação estética na 
representação e a necessidade da inseparabilidade do conteúdo-forma na representação da realidade. (Cf. 
Mário Dionísio, “O Sonho e as Mãos” in Vértice nº 124, Vol. XIV, Janeiro 1954, pp. 33-37 e “O Sonho e 
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1906, Juan Gris, de Espanha; em 1907, Modigliani, da Itália; em 1910, Chagall, da 

Rússia; em 1911, Chirico, da Itália”565 e tantos outros.  

Mas, em 1900, na altura da Exposição Universal, chega a Paris um jovem pintor 

espanhol, que, em 1907, ao pintar umas figuras femininas ‘viradas às avessas’, Les 

Demoiselles d’Avignon, provocará grandes mudanças no destino da pintura moderna 

ocidental: Pablo Picasso. 

 Em 1904, Picasso instala-se definitivamente em Paris. Com as pinturas da fase 

azul, o pintor “conquista de chofre os meio artísticos de Paris”. Qual “Greco posterior à 

Revolução Industrial”, pinta figuras esguias e esqueléticas, “vergadas ao peso dum 

destino sombrio (…), dum trabalho que animaliza, (…), duma situação social de 

miséria”566 de que a Mulher Acocorada, A Engomadeira, os Pobres à Beira-Mar, A 

Família de Saltimbancos, O Vendedor de Visco, são exemplos. Pinturas onde as figuras 

estão entregues a si próprias, não há cenários, nem fundos ‘floreados’, apenas figuras 

desenhadas com traços precisos e seguros, circunspecta e sombriamente coloridas com 

predominantes e uniformes tons de azul. Até 1906-1907 Picasso prossegue com a ‘fase 

rosa’ seguindo a mesma técnica, mas agora prevalecem os nus femininos em tons 

predominantemente rosa. 
 
Em “Analisar, Reconstruir” –  o quarto capítulo de “Durante as Grandes 

Tempestades” – Mário Dionísio analisa então a obra de Picasso, abordando também as 

obras de Braque, de Léger, de Villon e outros pintores cubistas, referindo ainda Marcel 

Duchamp, Tristan Tzara e o movimento Dada, o Orfismo de Robert e Sonia Delaunay, o 

Futurismo, comparando depois obras de expressionistas, cubistas e futuristas. 

Seguidamente, passa para a análise: da arte abstracta, no capítulo intitulado “Abstrair”; 

da arte da “Omnipotência do sonho”, o surrealismo; da arte como função social, em “Ao  

Serviço de”, onde surge então o estudo do Neo-Realismo de Diego Rivera, de Portinari, 

de Orozco, de Siquieros; e finalmente, um retorno à arte abstracta, mas agora do pós II 

Guerra Mundial, em “Na Hora do Abstracto”.  

 
Em suma: no estudo realizado até ao momento, vimos que, para Mário Dionísio: 

toda a arte tem um carácter social e o seu significado é desvelado apenas depois de lhe  

                                                                                                                                                                              
as Mãos II” in Vértice nº 125, Vol. XIV, Fevereiro 1954, pp.93-101. Coligidos em Mário Dionísio, Entre 
Palavras e Cores, Alguns Dispersos 1937-1990, pp.105-125. 
565 Cf. Mário Dionísio, “Sorrir e Gritar” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p.340. 
566 Ibid. p. 342. 
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ser atribuído um contexto histórico. Todavia, a arte não é um mero reflexo da sociedade 

em que é criada. Relembramos que, para o autor, nem sempre a momentos de progresso 

social correspondem momentos de fulgor artístico, ou a momentos de decadência social 

pode não corresponder momentos de improdutividade artística. Portanto, a história não 

decorre linearmente. Não é um reflexo mecânico do contexto em que é criada. Há toda 

uma série de circunstâncias inerentes a cada realidade social, que pode interferir na 

representação dessa realidade e na respectiva recepção. Por exemplo, se a maioria exalta 

os valores religiosos, naturalmente que, se o artista os representar existem mais 

possibilidades de uma boa recepção. Mas a questão que surge é de que ‘maioria’ se trata 

–  o que o autor questiona no estudo, por exemplo, das obras de Cimabue, Giotto, e 

depois de Chardin, de David, de Delacroix e de todos os outros artistas que 

mencionámos.  

Por outro lado, os modos de representação da realidade interferem na recepção 

da arte. Sempre que os artistas a alteram há como que uma recusa inicial na recepção da 

obra. Se há mimesis, se os referentes existentes na representação são familiares à 

maioria, se existem relações de semelhanças com a realidade, a recepção pelo público, 

normalmente, é positiva. Não obstante, esta é uma constatação que não é peremptória. 

Por exemplo, Courbet representou os seus nus com um teor de ‘carnalidade’ quase real, 

e, no entanto, tal como o autor sublinhou, as suas obras foram chicoteadas. Courbet 

atreveu-se a ‘desrespeitar’ os cânones académicos. E, segundo o que a história da arte 

confirma ao longo dos tempos, tal atitude pode interferir de sobremaneira na aceitação 

das obras. Todavia, a má recepção parece acentuar-se à medida que também se acentua 

a tal “perda” de realismo, tal como o autor mostrou com os exemplos de obras 

impressionista, e depois fauvistas e expressionistas.  

Parece então que para o autor o “realismo” está presente em qualquer dos 

momentos que estudámos. Está presente na pintura religiosa de Cimabue, na pintura 

intimista de Chardin, na subtileza crítica de Watteau, na pintura histórica de David, na 

crítica social de Goya, na deformação dos nus de Ingres. Enfim, o realismo está naquilo 

que o artista sente, vê e vive na realidade social que lhe é contemporânea.  

O problema está de facto na confusão que se faz entre o “assunto”, o tema da 

pintura, e a forma como ele é representado. Confunde-se “assunto” com “conteúdo” – e 

para  o  autor,  conforme  vimos, “conteúdo”  é  o  significado  duma  forma  plástica,  a  
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emoção, os sentimentos e tudo o que o artista dá de si para representar a realidade. 

Portanto, realismo não é sinónimo de mimesis. Para o autor, a “deformação, mesmo a 

mais ousada cabe perfeitamente no novo conceito de realismo”567.  

Posto isto, podemos então afirmar que, até ao momento, em A Paleta e o Mundo 

Mário Dionísio dá continuidade às ideias que defendia antes da sua escrita. 

 
No estudo que apresentamos no Capítulo III deste trabalho, procedemos à 

análise dos restantes capítulos de A Paleta e o Mundo: a revolução cubista, o Neo-

Realismo e o Abstraccionismo. Todavia, destacamos a análise do Cubismo, uma vez 

que foi com esta revolução pictórica que as relações de semelhança com a natureza 

começaram a desaparecer – foi este o momento que mais marcou a história da pintura 

moderna ocidental e que implicará redefinições no âmbito da teoria e crítica das artes 

plásticas e da literatura. Assim, neste estudo, continuaremos então a ter em conta os 

fundamentos históricos propostos pelo autor, mas agora iremos interligá-los 

essencialmente com o nono capítulo teórico da primeira parte, “Conteúdo e Forma”. É 

aqui que o autor demonstra a inseparabilidade do conteúdo e da forma, que é, ao fim e 

ao cabo, a base dos seus pressupostos de mediação estética na representação da 

realidade – aquilo que fundamentou a posição crítica de Mário Dionísio em a “polémica 

interna do Neo-Realismo”. 

  

                                                            
567 Mário Dionísio, “Portinari, Pintor de Camponeses” in Vértice, Maio de 1946. Republicado em Vértice, 
Vol. XXII, nº 223-224,Abril-Maio de 1962, então em jeito de homenagem a Portinari, que havia falecido 
recentemente. Coligido em Mário Dionísio, Entrevistas 1945-1991, p. 245. 



 
 

 

CAPÍTULO III 

 
A PALETA E O MUNDO E A TEORIA DA INSEPARABILIDADE 

 
  

Em toda a história da pintura se tomou partido. 
                                                                                            Tomar partido é próprio do homem. 

 
 

MÁRIO DIONÍSIO, A Paleta e o Mundo 

 

Neste capítulo vamos analisar de que modo a forma e o conteúdo são 

indissociáveis no discurso de Mário Dionísio – uma relação que aqui propomos como 

uma “Teoria da Inseparabilidade”.	

Com esse fim, vamos então retomar a análise histórica do Capítulo II e procurar 

saber o que é que nos diz em “Analisar, Reconstruir” sobre a pintura, que revolucionou 

e alterou para sempre os modos tradicionais de representação: o Cubismo. 
 
Na história da arte é difícil estabelecer limites cronológicos precisos em torno 

dos movimentos artísticos. Contudo, no caso do movimento cubista é possível afirmar 

que se iniciou com a pintura Les Demoiselles d’Avignon, concebida, em 1907, por 

Picasso: tal foi a revolução, que provocou no mundo da arte. Trata-se duma pintura 

audaciosa, que, se ainda hoje nos perturba e nos leva a questionar o motivo pelo qual 

este artista pintou as mulheres com rostos ‘às avessas’, certamente que há pouco mais 

de um século terá deixado perplexos, consternados e até horrorizados os admiradores da 

obra de Picasso.  

Até ao momento em que a referida pintura foi concebida existia um elemento 

que, fazendo parte integrante da história da arte, estava sempre fora dela: o tempo. Os 

pintores tentam contornar esta dificuldade com a invenção dos dípticos e trípticos, ou 

pintando enormes telas, porém, sem conseguir mostrar o objecto em todos os ângulos. É 

com Les Demoiselles d’Avignon que a noção de tempo é assumida como uma renovada 

utilidade da expressão artística. Esta pintura marca também o “desaparecimento total da 

perspectiva”568. Antes, o pintor estava preso ao estatismo da referida perspectiva: 

marcava o lugar ideal para ver a realidade, física ou humana, que estava à sua frente; e 

marcava os planos do que pretendia representar, mas sem se deslocar em relação ao 

objecto perspectivado. Portanto, se não existe deslocação, logo não existe marcação do 

‘tempo’. 

                                                            
568 Mário Dionísio, “Analisar, Reconstruir” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 366. 
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Mas ao longo do século XIX esse estatismo começa a romper-se. Na verdade, 

até ao momento, nunca nenhum pintor tinha ‘rodado’ trezentos e sessenta graus à volta 

do objecto – como se duma película de cinema se tratasse – de modo a poder representar 

essa “simultaneidade” numa superfície plana. Portanto, ao captar o modelo de lado, a 

três quartos, de trás, etc., Picasso introduziu a noção de tempo na pintura. De facto, a 

moda do cinema impulsionou os artistas para estas pesquisas. Pretendiam transpor para 

a pintura a noção de tempo detectável no cinema. E essa noção é dada em Les 

Demoiselles d’Avignon, como resultado daquilo que o pintor vê, conhece e representa 

conceptualmente. A pintura deixa de ser apenas a representação do que se vê, para 

passar a ser a representação daquilo que se sabe, que se conhece. Como refere Mário 

Dionísio, Picasso “ataca” assim a “realidade bem de frente”, para depois “interrogá-la, 

esbofeteá-la, revirá-la de todos os lados, submetê-la a todas as provas, desmontá-la – e 

refazê-la”569. Para o autor, nas representações de Picasso, os nus femininos estão 

“indissociavelmente” ligados, qual “fluxo de formas e planos que se inclinam para trás 

ou para diante, a partir da superfície bidimensional”, dando-nos uma sensação idêntica à 

de “uma elaborada superfície de baixo-relevo”570.   

Poder-se-á então considerar, como já vários historiadores de arte consideram, 

que a pintura Les Desmoiselles d’Avignon marca o início do século XX na história da 

arte. “Depois das Meninas, Picasso arrasta toda a pintura para um âmbito diferente. 

(…), o cubismo despojará, pouco a pouco, o objecto de todas as camadas que 

aparentemente o dissimulam, até chegar, nos casos extremos, à sua anulação 

completa”571.   

Mas antes de ter concebido a enigmática pintura, Picasso já havia dado “sinais 

anunciadores do tratamento escultórico por planos reduzidos à máxima simplicidade, 

sugerido pelas máscaras”. Na formulação inicial, Picasso tem na arte negra, rica na 

produção de máscaras, a sua principal fonte de inspiração. Na fase rosa já se prenuncia 

o ‘escavamento’ das linhas do rosto, aceitando a sugestão escultórica das máscaras. 

Refere o autor, que “não se trata nunca, é evidente, de copiar máscaras. Mas de pensar 

em máscara negra a realidade europeia” 572: uma sociedade dissimulada, à beira do 

colapso e da guerra, onde tudo está ‘às avessas’.  

                                                            
569 Mário Dionísio, “Analisar, Reconstruir” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol.II, p. 361. 
570 John Golding, “Cubismo” in Conceitos da Arte Moderna (dir. Nikos Stangos), Ed. Jorge Zahar, SP, 
2000, p. 47.  
571 Mário Dionísio, “Analisar, Reconstruir” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp. 365, 366. 
572 Ibid. p. 362. O sublinhado é de nossa autoria. 
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Na pintura de Picasso acontece uma “progressiva fragmentação da figura até 

quase completa pulverização das massas, acentuação cada vez mais consciente duma 

nova noção de espaço, onde temos de reconhecer (…) os primeiros passos duma pintura 

que o futuro conhecerá por arte abstracta.”573. Todavia, a desconstrução em Picasso não 

visa destruir a realidade, visa sim reanimá-la, “atingir a própria raiz da vida”574 e, 

“acima de tudo, o que interessa agora é a construção”575. Decompõe volumes para 

compor planos, reduz o desenho à pureza das linhas “reconduzindo a realidade à sua 

unidade essencial, à sua estrutura íntima”576. Tudo passa a ser referenciável na própria 

pintura.     

Mas o autor relembra que o Cubismo não é só Picasso. Existe ainda a pintura de 

Braque, que ‘salta’ do fauvismo para o cubismo estimulado pelo desafio que a pintura 

de Picasso representava, de Léger, de Gris e outros artistas. No entanto, foram Picasso, 

Braque e Léger “os primeiros a interpretar” as célebres palavras de Cézanne: “tratar a 

natureza pelo cilindro, pela esfera, pelo cone, tudo em perspectiva”577. Mas o que 

Cézanne pretendia estava ainda arreigado a “uma figuração ilusionista do «espectáculo» 

da natureza”, todavia, o que Picasso e Braque pretendiam, desde o início do Cubismo, 

era, precisamente, afastar-se de qualquer imitação”. O que quer então dizer que os 

pintores cubistas estavam a distanciar-se do “aspecto cezanesco, ao mesmo tempo que 

participavam do espírito desse pintor”578. Tal como Mário Dionísio assinala:  
 

Há aqui, com efeito, uma alteração fundamental de atitude perante a realidade, que determina 
uma viragem completa na evolução da arte moderna e no próprio conceito de pintura. A 
«antítese» que Cézanne representa em relação à «tese» dos impressionistas (ponto extremo do 
realismo de Courbet) é superada pela «síntese» do cubismo, mas esta síntese, que, mal se 
afirma, está já surdamente elaborando a futura antítese, só é realizável pela contradição 
daquilo que supera. Assim, é difícil compreender o cubismo se o considerarmos apenas um 
prolongamento lógico de Cézanne e considerarmos por sua vez este prolongamento como um 
movimento uno. Picasso prolonga Cézanne e contradi-lo. 579 
 

No capítulo teórico “Conteúdo e Forma” – o nono da primeira parte, “Expressão 

e Compreensão” e que, ao fim e ao cabo, podemos considerar o ‘epicentro teórico’ de A  

Paleta e o Mundo – Mário Dionísio traduz o assunto da seguinte maneira: 
 
 
 

                                                            
573 Ibid. p. 366. 
574 Ibid. p. 382. 
575 Ibid. p. 379. 
576 Ibidem. 
577 Ibid. p. 368. Citando Cézanne. 
578 Ibidem. Os sublinhados são do autor. 
579 Ibidem. Ibidem. 
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Um quadro é um todo. (…), não é nunca um produto mecânico, a-humano, insignificativo. Não 
pode sê-lo. Um quadro é o particular (um dos particulares) graças ao qual para nós existe um  
geral: a arte. Que, por seu lado, é um dos opostos complementares da totalidade do 
conhecimento humano. Um quadro nascido e mantido à margem da marcha espontânea dos 
fenómenos e processos da natureza é impensável. Ele integra-se nessa marcha. Surge da vida, 
actua na vida, ele próprio é vida. Mas que vida é sua? (…). Um quadro é movimento. Também 
dele podemos dizer que num mesmo instante ele é ele mesmo e outra coisa. Que, surpreendido 
em qualquer altura, está assimilando materiais absorvidos do exterior e eliminando outros do 
seu seio. Que está, ele também, profundamente integrado num processo eterno de aparição e 
de desaparecimento, num movimento e numa mudança perpétuo.580 
 

E citando Marcel Gieure, Mário Dionísio acrescenta ainda que: 
 
“Para Cézanne (…) «fazer um quadro tornava-se uma dialéctica». A «tese é o objectivo», o 
que tem na sua frente, a existência da natureza, o «emotivo», como ele diz. A «antítese é o 
facto subjectivo», o que ele sente devido ao facto objectivo, a análise dos seus elementos 
expressivos e figurativos, ao mesmo tempo. A «síntese» reside no «quadro que se faz», nas 
resultantes parciais e sucessivas deste confronto do objectivo e do subjectivo, para uma última 
e definitiva resultante, a síntese de todas as sínteses: «o quadro feito». 
«Enquanto se faz», enquanto está a ser feito, o quadro cristaliza-se, corporaliza-se, dá forma a 
uma síntese. E a forma não é mais nem menos do que esta síntese: é o conteúdo existindo. É a 
unidade da «coisa material» e do «imaginário» que, quer do lado criador, quer do lado do 
receptor, são, (…) rigorosamente indivisíveis”581. 
 

No primeiro texto, pertencente à análise histórica do Cubismo (realizada em 

“Analisar, Reconstruir”), Mário Dionísio retoma os elementos do ritmo ternário do 

método dialéctico, que já havia encontrado na pintura de Van Gogh: a tese, a antítese e a 

síntese, para explicar que a realidade está em constante mudança através de dois 

elementos contrários, a tese e a antítese, que dão origem a um terceiro elemento que os 

concilia, a síntese – um ciclo dialéctico que também opera na pintura cubista.  

Para Mário Dionísio a realidade está em constante movimento. É esta 

mobilidade que gera todo o ritmo de transformações, que determinam a evolução da 

representação do real na pintura: os impressionistas chegaram a uma tese; Cézanne 

negou essa tese, contribuindo assim para o emergir da síntese feita na pintura de Picasso  

– algo de natureza diferente, que, não só supera a tese e a antítese, como, ao mesmo 

tempo, conserva elementos das duas e conduz a uma pintura diferente. I.é., a síntese de 

Picasso é uma resultante das pesquisas impressionista e cezanneana. Sequentemente, 

esta síntese irá dar origem a uma nova tese, iniciando-se então um novo ciclo dialéctico. 

Portanto, a pintura de Picasso é ela própria e o seu contrário. Por outras palavras, é ela 

própria, com a sua natureza diferente, mas, ao mesmo tempo, retém elementos da 

pintura do passado, preparando  assim  um  novo  ciclo  de  pintura. A pintura  realizada,  

                                                            
580 Mário Dionísio, “Conteúdo e Forma” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I. pp. 134,135. 
581 Ibid. pp. 141,142. Citando Marcel Gieure, que, por sua vez, cita Cézanne. 
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como diz o autor, “o quadro feito”, é a “síntese de todas as sínteses”. 

No segundo e terceiro textos, ambos da análise teórica realizada em “Conteúdo e 

Forma”, o autor confirma teoricamente o seu ponto de vista em relação a esta dialéctica, 

que intervém nos modos de representar a realidade na pintura, indo assim ao encontro 

daquilo que afirma na análise histórica acerca da pintura cubista, essencialmente de 

Picasso. Para o autor, uma pintura é um “todo” em movimento e, ao mesmo tempo “um 

particular”, mas nunca um reflexo “mecânico”.  

E, contrariamente ao que afirmam os formalistas, entende que é “impensável” 

considerar uma obra de arte à margem da história, dos “fenómenos e processos da 

natureza”. Porque a forma é a “síntese: é o conteúdo existindo”, a “unidade” composta 

pela “coisa material” e pelo “imaginário”, que são “rigorosamente” inseparáveis.  
 

A realidade existe tomando forma. Ninguém conceberá um elemento natural - uma flor, uma 
árvore, uma nuvem - ou um elemento artificial - um quadro, uma máscara, um soneto - 
abstraindo da «forma» por que existem, que os torna concretos. Conceber um conteúdo sem 
forma, ou independente da forma por que existe, é pelo menos tão absurdo como conceber 
uma forma sem conteúdo. Por isso, Focillon insistia em que «tomar consciência é tomar 
forma». E no menos «formalista» dos pensadores é possível encontrar afirmações deste 
género: «A minha propriedade é a forma: ela constitui a minha individualidade espiritual». 
Ou: «o estilo é o homem». Ou: não vamos exigir que «a rosa tenha o perfume da violeta!».582 
 

Para Mário Dionísio a obra de arte “só aparentemente é imóvel”. Citando Henri 

Focillon, acrescenta que “ela exprime um desejo de fixação, é uma paragem, mas como 

um momento do passado. Na realidade, ela nasceu de uma mudança e prepara outra”583 

- ideia que vai ao encontro do referido ciclo dialéctico, que acima referimos.  

Em “Conteúdo e Forma”, o autor cita, algumas vezes, Focillon com o qual 

concorda no que se refere à inseparabilidade do conteúdo-forma. Está também de 

acordo quando este teórico refere, que ter consciência duma coisa é ter consciência da 

existência da “forma” dessa coisa – cita, inclusivamente, Marx, “o menos «formalista» 

dos pensadores”, que crê que a forma constitui a sua “individualidade espiritual”584. O 

que pretende Mário Dionísio com esta citação? – Recordando a “polémica interna do 

Neo-Realismo”, cremos que o autor pretende assim reafirmar o seu pensamento e 

demonstrar o motivo pelo qual os “conteudistas” erram, quando defendem a prevalência 

do conteúdo sobre a forma. Aliás, como apontámos no início, Álvaro Cunhal conside- 

                                                            
582 Ibid. p. 142. 
583 Ibid. p. 135. Citando Henri Focillon. Ver também A Vida das Formas, p.17, da edição acima citada.  
584 Recordamos que Mário Dionísio não identifica “o menos formalista dos pensadores”, precisamente, 
porque a censura salazarista levava à encriptação da escrita, sob pena de a obra não ser aprovada pela dita 
censura.   
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rava que a criação de novas formas só fazia sentido se servissem para exprimir melhor 

um conteúdo. Contudo, já não é novidade que o autor defendia que era tão absurdo 

conceber o conteúdo sem forma, quanto conceber a forma sem conteúdo.  

Não obstante, Focillon considera que o “conteúdo fundamental da forma é um 

conteúdo formal”. A forma harmoniza-se com o conteúdo, mas “não se confunde” 585  

com este. O que quer dizer que é a forma que prevalece. “Tudo é forma” e “a obra de 

arte só existe como forma”. A forma é “a própria arte”586. Ela é o que é propriamente 

artístico. Para este formalista da Escola de Viena, o conteúdo e a forma coincidem mas 

a forma sobrepõe-se ao conteúdo – acontece, portanto, o contrário da ideia de Cunhal. 

Para Focillon, o conteúdo tem uma existência formal, é um conteúdo que é forma – 

motivo pelo qual, e insistimos, sublinha a palavra “formal”. Para este teórico, a forma 

gera a forma num processo endógeno, portanto, não remete para nada que lhe seja 

exterior – o que implica que as alterações da forma não se explicam na história. A forma 

significa-se a si mesma –  pensamento que é comum a todos os formalistas587. Na 

primeira parte de A Vida das Formas, Focillon faz questão de esclarecer que a forma 

não é “signo” nem “imagem”: não é signo porque este tem uma carga semântica, que 

faria com que a forma dependesse de referências exteriores ao objecto, portanto, a ela 

própria. Mas, como já referimos, para Focillon a forma não necessita desse recurso, 

porque se significa, enquanto o signo significa; e não é imagem, porque esta é a 

representação do objecto e não o próprio objecto588.  

Mário Dionísio está de facto plenamente de acordo com a ideia da 

inseparabilidade do conteúdo e da forma. Todavia, a ideia da auto-suficiência da forma 

                                                            
585 Henri Focillon, A Vida das Formas, pp. 14, 15. O sublinhado é de Focillon. 
586 Ibid. pp.12,13.  
587 Henri Focillon dá continuidade à corrente formalista da Escola de Viena. A intenção de manter a 
forma autónoma, portanto, sem recurso a factores que lhe são exteriores, vai no sentido de respeitar a 
autonomia da arte. No entanto, critica a “história da arte sem nomes” de Heinrich Wölfflin. Entende que 
eliminar a intervenção do artista é pressupor que há uma ‘força maior’ que faz mover a história da arte. 
Para Focillon, retirar a intervenção do artista representaria um perigo, pois isso implicaria que as coisas se 
encadeariam sozinhas e numa “lógica poderosa e cega” (Cf. Henri Focillon, La Escultura Románica, 
Investigaciones sobre la História de las Formas”, Ediciones Akal, S.A., Madrid, 2005, p. 118). Contudo, 
revê-se na sequência dos estilos proposta por Wölfflin. A proposta de Focillon baseia-se 
fundamentalmente em dois factores: na análise estilística interna, numa perspectiva extra-temporal – tal 
como fez Wölfllin - da qual não fazem parte o estilo da história (Cf. A Vida das Formas, por exemplo, 
p.20) e o panorama contextual (Cf.Ibid., por exemplo, pp.12,16). A vida da forma tem quatro fases, que 
operam no seio da própria forma: uma experimental, uma clássica, uma de refinamento da forma e outra 
de maturação (Cf.Ibid., pp.25-29); e introduz o papel do artista, sem prejuízo da autonomia da história da 
arte uma vez que o artista funciona como um agente criador de experiências formais (Cf. A Vida das 
Formas, pp.71-84). Porém, não esclarece como é que, ainda assim, consegue manter a autonomia da arte. 
588 Cf. Henri Focillon, A Vida das Formas, pp.14-16 e 29 
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e a ausência de intervenção de factores exógenos, não se compatibiliza com o seu ponto 

de vista:  
 

Um quadro não é exclusivamente um absoluto nem exclusivamente relativo. Não tem uma 
corporalidade «metafísica» nem a «incorporalidade» de um fugaz estabelecimento de 
relações. Embora por meios próprios e inconfundíveis, um quadro é um agente, por mais 
involuntário, de conhecimento. Integra-se, por mais caprichosos e únicos que sejam os seus 
processos, no conhecimento humano. A sua expressão indaga e revela. A sua vida é uma 
síntese de contradições criadoras. Ele sofre influências e influi. Ele depende e domina. Ele é 
uma arma que o homem forja e de que incansavelmente se serve para tentar constantes e 
novas aproximações, «relativas», do grande «absoluto» da realidade total em transformação 
constante. (…), «dentro do relativo há um absoluto». (…). O quadro é (…) «simultaneamente 
absoluto e relativo». Tentar apreendê-lo exclusivamente por um destes ângulos é desistir de 
compreendê-lo. Cada obra de arte é uma unidade indivisível de absoluto e relativo, de 
particular e geral, de materiais e imaginação. Tentar desligar o «material» do «imaginário» é 
tão inoperante e, dentro deste ponto de vista, tão sem sentido como querer desligar o 
«conteúdo» da «forma».589 
  
 
 

 Já constatámos esta posição através do estudo de um número significativo de 

artigos e entrevistas, que analisámos no início. Mas agora o autor aprofunda e esclarece 

essa posição, através da análise de factos da história da pintura, que são demonstrados 

na sua teoria. Mostrando a continuidade do seu pensamento, Mário Dionísio insiste na 

ideia de que é tão absurdo conceber o conteúdo sem a forma, quanto conceber a forma 

sem conteúdo. Nenhum dos elementos se sobrepõe ao outro. O conteúdo é a forma e a 

forma é o conteúdo. Nenhum dos termos ‘sobrevive’ isolado. Tentar separá-los é não 

entender a obra de arte. “Conteúdo e forma são rigorosamente indissociáveis” 590 – uma 

dicotomia de inseparáveis, que só teoricamente e com fins gnosiológicos se podem 

separar591. 

Para o autor de A Paleta e o Mundo “altera-se a «forma», altera-se toda a 

estrutura da obra, toda a emoção, tudo. (…) Victor Hugo, no século XIX, homens 

muitos diferentes, o Valéry, o Gorki, o Robbe-Grillet, (…) pessoas que afirmam essa 

inseparabilidade daquilo que se diz do como se diz”592. 
 
Recapitulando: Mário Dionísio assume a obra de arte como uma “estrutura”, 

onde para haver algo contido, tem que haver um continente. Portanto, uma obra de arte  

 

                                                            
589 Mário Dionísio, “Conteúdo e Forma” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I. pp. 139,140.  
590 Ibid. p. 143. 
591 Cf. Ibid. p. 140. 
592 “Café Concerto” Mário Dionísio responde a perguntas dos ouvintes do Programa da Rádio Comercial, 
realizado por Maria José Mauperrin e Aníbal Cabrita, “provavelmente no 2º semestre de 1981”, in Mário 
Dionísio, Entrevistas 1945-1991, Ed. Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, Lisboa, Setembro 2010, 
p.91. 
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é um todo composto por um conjunto de elementos cuja unidade se exprime como um 

conjunto de contradições dialécticas – uma estrutura em que se revelam conteúdo e 

forma, que são inseparáveis. O que vai ao encontro da segunda tese apresentada no 

início, mas agora o autor aprofunda e clarifica a sua visão da obra como estrutura ao 

referir que também interessa saber que aquilo que a obra nos diz é inseparável da forma 

como o diz. Por isso, tanto interessa saber o que é que as obras de arte significam, 

quanto saber como é que elas significam.  

Como vimos, para Mário Dionísio a arte, neste caso, a pintura, tem uma 

dimensão social. É criada no seio duma sociedade, “nutre-se do diálogo ininterrupto” 

com o mundo e no seu desenvolvimento “entra indispensavelmente o público”593. A arte 

é, portanto, um facto social não só porque o seu criador a concebe num contexto social, 

como também porque é recepcionada num contexto social. Aliás, constatámos isso logo 

no início da análise à pintura de Giotto e depois ao longo de toda a Paleta. É, portanto, 

no seio da sociedade que é atribuído o significado, “o valor plástico”, à obra de arte. 

Recordamos ainda que a ideia de “valor plástico” tem a sua raiz na teoria de Taine, que, 

conforme vimos, é uma das ferramentas teóricas que vai accionar o estruturalismo de 

Ferdinand Saussure. A propósito deste autor, existem indícios de que Mário Dionísio 

concordava com o conceito de significado-significante de Ferdinand Saussure. Contudo, 

não cita este teórico em A Paleta e o Mundo594. É possível que o autor tenha tido acesso 

a outras fontes que o colocavam a par do que ia surgindo de novo no mundo da teoria 

das artes plásticas e da literatura. E é natural que as questões relacionadas com língua- 

                                                            
593 Cf. pp. 53,54 desta dissertação e Mário Dionísio,  A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, pp. 22, 31. 
594 O interesse de Mário Dionísio pelas questões de linguagem é evidente e observável na análise das 
diferenças entre a linguagem da ciência e a linguagem da arte, que vimos no Cap. II. Para saber qual era a 
extensão deste interesse, procurámos na biblioteca pessoal de Mário Dionísio se existia algum exemplar 
do célebre Curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure (1857-1913). De facto existe, no entanto, 
trata-se duma edição Dom Quixote de 1972. Sabemos que na época em que o autor escreveu A Paleta e o 
Mundo (1952-1962), o fechamento ao mundo exterior imposto pela ditadura salazarista dificultava, de 
sobremaneira, o acesso às novidades literárias estrangeiras. Embora as edições francesas fossem um 
pouco mais acessíveis, isso não implica que o acesso fosse imediato e fácil. Questionando Eduarda 
Dionísio, escritora e filha do autor, sobre a possibilidade de Mário Dionísio ter tido ou não acesso à obra 
de Saussure antes da escrita de A Paleta e o Mundo, ela refere que “Saussure chegou muito tarde a 
Portugal e só existia para a Universidade, da qual Mário Dionísio se desligou em 1939” – isto, 
naturalmente, enquanto aluno universitário. Eduarda acrescenta ainda que “em 1963-1964, no seu 1º ano 
de Faculdade, em Introdução aos estudos linguísticos”, Saussure “já era dado e era o autor-base”. 
Contudo, “dali a pouco tempo já eram outros autores mais importantes e Saussure muito «desactualizado» 
”. É provável que, diz ainda Eduarda, “antes de 1972, nem que fosse por conversas minhas… ” Mário 
Dionísio já conhecesse a obra do referido teórico, “mas pode só ter comprado em 1977.” (Entrevista 
efectuada a Eduarda Dionísio dia 25/06/2012).  
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gem fizessem parte da sua área de pesquisa, pois para além de ser escritor e pintor, era 

também Professor e chegou a leccionar, em 1978, a disciplina de “Técnicas de 

Expressão do Português”, na Faculdade de Letras de Lisboa, que lecciona até se 

aposentar595. Em 1977, portanto, quinze anos depois de ter terminado A Paleta e o 

Mundo, surge também um artigo intitulado, precisamente, “Questões de Linguagem”, 

onde critica “os dislates linguísticos” da sociedade do seu tempo e refere, precisamente, 

o nome de Saussure:  
 
A Linguística, com Saussure à cabeça e o conceito de significado/significante, lançou 
definitivamente para o rol dos grandes equívocos o de um pensamento separado das palavras 
que se limitariam a «contê-lo»: «A língua», disse Saussure, «é comparável a uma folha de 
papel: o pensamento é uma das faces, o som a outra». Estes são inseparáveis.596 
 
 

Mário Dionísio cita então o estudo que Saussure realiza no capítulo intitulado 

“Valor Linguístico”, da obra Curso de Linguística Geral, onde aquele teórico assinala a 

relação existente entre a língua e o pensamento597. Julgamos que a sua ideia passa 

apenas pelo reforço daquilo que há muito defendia: a inseparabilidade das duas “faces”, 

conteúdo-forma, da obra de arte – quer plástica, quer literária598.  

Mas, em A Paleta e o Mundo, no término do capítulo “Conteúdo e Forma”, 

realça ainda que “as obras de arte não são puros símbolos, mas verdadeiros objectos 

necessários à vida dos grupos sociais”599. Admite então que as obras de arte são 

“símbolos”, mas que não são “puros”. Ora, o autor está a dizer-nos que considera que as 

obras de arte são signos, porém, não são puras formas. Deste modo, entende que deve 

“começar” por considerá-las “como objectos, embora de tipo muito especial”600. Mas, 

por que motivo é que Mário Dionísio entende que deve começar a considerar as obras 

de arte como objectos “de tipo muito especial”? – Nada melhor do que usar, de novo, as 

suas palavras para entendermos, e confirmarmos, o que aqui, e permitam-me a 

expressão, está em jogo: 
 

                                                            
595 Cf. http://www.centromariodionisio.org/biografia_mariodionisio.php, 25/06/2012. 
596 Mário Dionísio, “Questões de Linguagem” in Diário de Lisboa, 12 de Outubro de 1977. Citando 
Curso de Linguística Geral de Ferdinand Saussure. 
597 Cf. Ferdinand Saussurre, “O Valor Linguístico” in Curso de Linguística Geral, Editora Cultrix, São 
Paulo, 2006, p.131. 
598 Devido à limitação de espaço, não vamos confrontar o estudo da relação conteúdo-forma de Mário 
Dionísio, com o estudo semiológico de Saussure. Todavia, adiantamos que, por exemplo, se se considera 
a “ideia de sincronia” de Saussure a-histórica, então, encontramos, logo à partida, uma significativa 
diferença, uma vez que para Mário Dionísio a realidade é histórica. 
599 Mário Dionísio, “Conteúdo e Forma” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I. p. 145. Citando Pierre 
Francastel. 
600 Ibidem. 
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Não é já de hoje novidade que, desde que se provou não ter o valor estético uma relação 
directa imediata com o nível das forças sociais de produção, se assentou em que as fases da 
arte não se inscrevem numa linha de progresso contínuo e que o campo do historiador de arte 
se tornou extremamente complexo. Não são as «condições» da arte apenas que estão agora em 
causa. Não basta averiguar o «porque» existem. Mas «como» nascem, «como» se 
desenvolvem, «como» existem, em que consiste a sua existência. Parafraseando o velho 
conceito, segundo o qual «o que distingue uma época económica de outra época económica é 
menos o que nela se fabrica do que a maneira de o fabricar», admitamos que o que mais 
distingue a pintura de uma época da de outra e um quadro de outro quadro é menos o que ele 
diz do que a maneira de dizê-lo. Não basta estudar o que há de «relativo» numa obra. Mas o 
que, dentro do relativo, nela existe de «absoluto». Ou seja: a objectivação do seu conteúdo. 
Ou seja: a sua forma. 601 

 
Como podemos constatar, o autor faz como que uma recapitulação das principais 

teses propostas nos seus artigos e cartas, mencionados no início, e também em A Paleta 

e o Mundo, particularmente, no referido capítulo “Conteúdo e Forma”: 1º) “o valor 

estético”, que é atribuído à obra pelo público, portanto, no seio duma sociedade, não 

depende directamente das “forças sociais de produção”; 2º) nem sempre a arte se 

conforma aos acontecimentos sociais, portanto, não é um reflexo mecânico da sociedade 

que se inscreve “numa linha de progresso contínuo”; 3º) a “objectivação do conteúdo”, 

é a concretização da “forma”, e vice-versa – estão então aqui enunciadas a segunda e 

terceira teses, que sistematizámos no Capítulo I.  

Todavia, Mário Dionísio acrescenta algo importante e que esclarece mais 

abertamente o que subjaz ao seu pensamento, quando afirma que não basta saber o 

“porque”, mas também “como” as obras existem, nascem e se desenvolvem. Desta 

maneira, está a sugerir uma análise à estrutura da obra de arte. Todavia, trata-se apenas 

de saber a disposição e organização das categorias estéticas, que considera essenciais 

para compor o todo da estrutura da obra: o conteúdo e a forma. Mas agora interessa-lhe 

saber: porque é que a obra é criada, mas também “como” é que ela é criada; porque é 

que o artista a cria, mas também “como” é que a cria; que factores interferem na sua 

criação e desenvolvimento, mas também “como” interferem. Isto quer dizer que, quando 

Mário Dionísio refere que na obra o que interessa “é menos” o que ela diz, do que a 

forma de dizê-lo está de novo a pontuar-nos naquilo que pensa em relação ao “assunto” 

duma pintura, através duma afirmação característica da ideologia marxista602. O que 

                                                            
601 Ibidem.  
602 Por exemplo, na obra Teoria Sobre a Literatura e a Arte, Engels, ao efectuar um estudo intitulado “Em 
Prol do Realismo”, afirma algo de semelhante quando caracteriza um personagem dum drama: “Parece-
me, (…), que o indivíduo se caracteriza não só por aquilo que faz, mas também pela maneira como o 
faz”. Marx-Engels, “Em Prol do Realismo” in Teoria Sobre a Literatura e a Arte, p. 188 (o texto é de 
Engels: Carta a Lassale, de 18 de Maio de 1859. Ferdinand Lassale: Cartas e Textos Vários, t. III, 1922, 
p. 179). Os sublinhados são de Engels. 
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quer dizer que para o autor, na representação não é o “assunto” que mais interessa, mas 

sim a forma como ele é representado.  

Em A Paleta e o Mundo, o processo histórico não é considerado apenas como 

uma sucessão de formas. Para Mário Dionísio a realidade é histórica, há toda uma 

relação da arte com o desenvolvimento histórico. Não há imobilidade do tempo. A 

realidade social tende constantemente para a transformação. O autor analisa uma 

determinada realidade social, num determinado momento da história. Firma-se num 

eixo diacrónico não contínuo e aborda a realidade específica de um determinado 

momento para verificar as permanências e transformações formais dessa realidade, mas 

nunca independentemente do factor tempo. “A forma é um conteúdo concretizado” e 

este “conteúdo é sempre uma realidade histórica” 603, que “depende simultaneamente de 

circunstâncias objectivas gerais e do homem que as experimenta, as reelabora e as 

exprime”. Daí que considere também que “não há obra de arte que não seja 

simultaneamente social e individual.”604 

Resumindo, Mário Dionísio ultrapassa a concepção historicista substituindo-a 

pelo conceito de estrutura. Existe uma noção de historicidade em que conhecemos as 

obras de arte num contexto, que não é linear nem imanentista. Quanto à noção de 

estrutura, cremos que ela se insere numa linguagem com origem no marxismo dialéctico 

- conforme pudemos confirmar através de um dos muitos exemplos que podemos 

encontrar na obra Teoria sobre A Literatura e a Arte de Marx e Engels. 

 Os valores formais não são descartados mas sim considerados uma mais-valia 

para o seu estudo. Mário Dionísio ‘filtra’ alguns desses valores, une-os a alguns valores 

do marxismo e com ambos constrói uma dialéctica que explica a estrutura da obra. Esta 

e outras teses, que apontamos já de seguida, são bastante próximas das de Arnold 

Hauser. Não queremos com isto dizer que Mário Dionísio tenha sido, ou não, 

influenciado pelo autor em questão. Apenas apontamos para as conformidades 

existentes entre dois autores, que refutaram e criticaram a ‘ortodoxia’ marxista. Senão 

vejamos: Hauser era um marxista convicto, que rebatia o servilismo da arte preconizado 

pelos defensores mais ‘ortodoxos’ do Realismo-socialista; explora a relação existente 

entre a arte e sociedade e critica a radical autonomia, que os formalistas reivindicavam  

                                                            
603 Mário Dionísio, “Visita à Oficina” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 146.  
604 Ibidem. 
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para o universo artístico, através do estudo que faz sobre “A História da Arte Anónima” 

de Wölfflin605; também considera que “a obra de arte é simultaneamente forma e 

conteúdo”606 e que toda arte surge num contexto histórico. Do mesmo modo, Hauser faz 

a apologia da máxima “Primum vivere, deinde philosophari”607 (“Primeiro viver, 

depois filosofar”), assim como Mário Dionísio valoriza o lado empírico da vida ao 

afirmar “Filosofar sem ter passado por aí, que inconsciência!”608.  

Para Mário Dionísio, a teoria deve ser sempre firmada na experiência de vida. A 

filosofia da praxis consiste na compreensão da acção humana como acção 

transformadora. Daí o autor afirmar que a teoria não é o oposto de acção e “a hipótese e 

a crítica informam todo o avanço real”609
 – outro ponto de vista que coincide com a 

ideologia da praxis marxista. Coloca a dimensão prática em primeiro plano, mas não 

num sentido redutor da teoria, pois entende que, no que respeita à arte, ela amplia o 

resultado da acção humana e vice-versa – o que vai ao encontro da sua quinta tese, que 

sistematizámos no Capítulo I.  
 
Mas, a extensão de A Paleta e o Mundo apela a que continuemos a análise do 

capítulo “Analisar, Reconstruir”. Regressemos então à sua análise histórica. 

O avultado estudo realizado no referido capítulo justifica-se pelo significado, 

que a revolução cubista implicou no âmbito da teoria e crítica da arte. A pintura cubista 

é ela própria uma análise estrutural da realidade. Mediante as novas formas de 

representação, os cubistas geram toda uma reviravolta no universo pictórico. É nela que 

se irão inspirar os futuristas, os suprematistas e os construtivistas – movimentos que o 

autor também analisa, mas que aqui faremos apenas algumas referências. Todos estes 

movimentos evidenciam a tendência pictórica do século XX ao conceberem sistemas 

complexos em que não se faz referência às formas da natureza. Estas vanguardas, que 

                                                            
605 Cf. Arnold Hauser, “Implicações Filosóficas da História - «História da Arte Anónima» Wölfflin e o 
historicismo in Teorias da Arte, pp. 107-242. 
606 Ibid. p. 319. 
607 Ibid. p. 31. 
608 Mário Dionísio, Autobiografia, p. 48. De facto, há semelhanças entre o pensamento do autor e o 
pensamento de Hauser. Todavia, este teórico é pouco citado em A Paleta e o Mundo. É provável que tal 
se deva ao facto de Mário Dionísio não ter encontrado na obra que cita, The Social History of Art 
(Londres, 1951) a compatibilidade desejada. É sabido que, inicialmente, Hauser mostrava-se impermeável 
ao pensamento contemporâneo – o que não se passa no pensamento de Mário Dionísio. Talvez tenha sido 
esse o motivo que levou Mário Dionísio a citar Hauser pouco mais de meia dúzia de vezes, em mais de 
mil páginas que compõem A Paleta e o Mundo. No entanto, em Teorias da Arte o pensamento de Hauser 
parece abrir-se mais a essa possibilidade, mas, conforme pudemos constatar, não é esta a obra que Mário 
Dionísio cita. 
609 Cf. Cap. I, p.50 desta dissertação. 
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prenunciam o Abstraccionismo, pretendem libertar-se da estética dos movimentos 

anteriores definindo uma nova arte regida pelas suas próprias criações.  

Deste modo, vejamos então que mais nos diz o autor ainda em relação ao 

Cubismo, para depois prosseguirmos com os restantes capítulos, essencialmente “Ao 

Serviço de”, onde o autor aborda o Neo-Realismo (essencialmente, o mexicano), e “Na 

Hora do Abstracto”, capítulo onde retoma então o Abstraccionismo.  

Mário Dionísio assinala os efeitos das tendências pictóricas do Cubismo na 

literatura. Refere que Guillaume Apollinaire, poeta e crítico de arte nascido em Itália e 

educado em França, será o teorizador do Cubismo610. Diz o autor que, junto com Max 

Jacob e Pierre Reverdy, Apollinaire participa na revolução cubista através de toda uma 

actividade “teorizadora e polémica”, ressaltando “a defesa constante de dois princípios 

fundamentais: a íntima ligação da pintura e da poesia e uma arte de concepção que, 

desprezando as intenções imitativas, consiga elevar-se à criação”611. Apollinaire foi para 

“a teoria do cubismo e para a sua equivalência na literatura”612, aquilo que Picasso 

“representou na pintura e na escultura”. Appolinaire, tentou então aplicar na literatura, 

mais concretamente, na poesia, as novas tendências da pintura cubista. E o autor 

acrescenta ainda: a perspectiva de Pierre Reverdy, poeta francês também muito próximo 

do cubismo e do surrealismo, que considera que “a lógica duma obra de arte é a sua 

                                                            
610 Guillaume Apollinaire (1880-1918) trabalhou em diversas revistas, defendendo e teorizando o 
cubismo, essencialmente de Picasso e de Braque, e o fauvismo de Matisse. A sua obra reflecte a 
influência do Simbolismo e introduz importantes inovações formais, (por exemplo, Alcools, 1913). No 
mesmo ano de 1913 publica o ensaio Os Pintores Cubistas, onde defende o novo movimento como a 
superação do Realismo. Postumamente, surgem os poemas Caligramas onde Appolinaire leva ao extremo 
a experiência formal, que já havia iniciado nas suas obras anteriores, antecipando assim a escrita 
automática surrealista ao romper deliberadamente a estrutura lógica e sintáctica da poesia. São célebres 
também os seus ideogramas, em que as palavras “desenham” o próprio poema, numa tentativa de se 
aproximar da linguagem do cubismo e da expressão duma vontade vanguardista de romper com as 
distinções entre géneros e artes. (Cf. Guillaume Appolinaire, Selected Writings of Guillaume Apollinaire 
Apollinaire, selecção de Roger Shattuck, edição simultânea da Librairie Gallimard, Paris, e Penguins 
Books, Canada, 1971, pp. 8-20. E Cf. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/apollinaire.htm, 15-
06-2012). No entanto, segundo Matei Calinescu, actualmente sabe-se que Apollinaire “não tencionava 
originalmente publicar um livro sobre o cubismo; o seu objectivo era simplesmente uma selecção dos 
seus artigos acerca da «nova pintura», sob o despretensioso título Meditations esthétiques. As primeiras 
provas (que recebeu em 1912) demonstram que o termo «cubismo» tinha sido usado apenas quatro vezes 
através de todo livro. Foi somente após essa data que Apollinaire escreveu algumas breves secções 
históricas e teóricas especificamente devotadas ao cubismo”. Segundo ainda o mesmo autor, “Estes 
detalhes provam somente que o poeta prestava pouca atenção a escolas e doutrinas enquanto tal, tendo o 
espírito aberto a favor de novas tendências experimental e artisticamente revolucionárias, onde quer que 
elas pudessem surgir. (…). Para Apollinaire, (…), vanguarda era um sinónimo daquilo que ele 
posteriormente haveria de chamar «esprit noveau» ”.O autor refere-se à conferência «L’esprit noveau et 
les poètes», proferida em 1917 e postumamente publicada em Le Mercure de France, em 1918. (Matei 
Calinescu, As Cinco Faces da Modernidade, pp. 108, 109). 
611 Mário Dionísio, “Analisar, Reconstruir” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 369. 
612 Ibid. p. 370. 
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estrutura”; e a perspectiva de Max Jacob, “que considera o poema um objecto 

construído, e que uma obra de arte vale por si mesma e não pelos confrontos que 

possam fazer-se com a realidade”613.  

Mais à frente, insiste na ideia de que o que os cubistas pintam é fruto do desejo 

de produzirem algo não mimético, mas criador, uma necessidade interior de produzir o 

que ainda não tivesse sido atingido. Para Mário Dionísio, o cubismo é a afirmação duma 

arte “rigorosamente indiferente a todas as convenções que até aí tinham permitido, com 

maior ou menor dificuldade, o convívio com o público” 614, acrescentando que o 

Cubismo é “a tentativa desesperada de captar o objecto fora do contexto histórico, a 

separação, em termos extremos, da imitação e da criação.”615  A pintura cubista, leva à 

ausência de semelhanças com a realidade. E se a intenção era a de se aproximarem do 

público, parece que não conseguiram despertar o interesse da maioria. Um facto que o 

autor não deixa de referir ao assinalar a exposição de 1911, no Salão de Outono, onde 

expõem Picasso, Braque, Léger, Delaunay, Gris, Duchamp, e muitos outros: “as pessoas 

se acotovelavam na sala, gritavam e riam, barafustavam, dividiam-se em pequenos 

grupos que defendiam os novos artistas e em grandes grupos que os atacavam”616. E 

entre a crítica, assinala o exemplo da reacção de Plekhanov: “Quanto a mim, pelo 

menos, o cubismo não produz nada que se assemelha a prazer estético. A estupidez 

elevada ao cubo! (…) pretensos exercícios artísticos”617 –  quem critica é, conforme 

vimos no início, o fundador do movimento trabalhista russo, defensor duma arte 

“conteudista”. Mas pintura agora “não vive em função de qualquer motivo que a 

natureza lhe propõe, mas em função de si mesma.”618  

Num passo seguinte, indo mais uma vez ao encontro da teorização realizada em 

“Conteúdo e Forma”, Mário Dionísio caracteriza formalmente a pintura cubista 

afirmando que agora não são as cores que estão em primeiro lugar. Elas são um 

“elemento criador de sensualidade, acordam emoções”, mas também “perturbam a 

concentração do pensamento”. O que interessa acima de tudo “é a construção”, “o jogo 

das formas”, “a decomposição dos volumes em planos”619. E acrescenta ainda, que o 

desenho é:  

                                                            
613 Ibidem. Citando Pierre Reverdy e Max Jacob.  
614 Ibidem. 
615 Ibidem.   
616 Ibid. p. 373. 
617 Ibid. p. 374. 
618 Ibid. p. 380. 
619 Ibid. p. 379. 
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reduzido à pureza das linhas reconduzindo a realidade à sua unidade essencial, à sua 
estrutura íntima, só visível por esforço de abstracção (…). Tudo passa, aliás, a só ser 
referenciável dentro do próprio quadro, pois o cubismo realiza, enfim, integralmente, 
ortodoxamente, a velha ambição de uma pintura reduzida às duas dimensões. A teoria de 
Maurice Denis atinge aqui o seu ponto extremo.620  

  
Os cubistas, como Picasso, não visam destruir a pintura, mas sim analisar as suas 

hipóteses para depois abrir novas possibilidades para a reconstruir. Explorar a superfície 

bidimensional, decompor, espalmar, desarticular os objectos, fragmentar as formas, 

numa operação de destruição-construção para chegar à pintura ela própria, seguindo 

assim:  
 

A lógica dialéctica e que visivelmente tende para o princípio da unidade do absoluto e do 
relativo. (…) tente-se compreender que a novidade do cubismo consiste em ultrapassar (…) a 
simultaneidade espacial, (…), esse processo de justaposição sucessiva, que obedece à 
progressão no tempo, para chegar a uma simultaneidade espaço-tempo, um princípio 
unitário e estrutural.621 
  

Mário Dionísio está então a marcar de novo a ideia de obra de arte como signo, 

como unidade estrutural. Na pintura cubista deixamos de reconhecer o que se representa 

“por falta de pontos de referência”622. Será que Mário Dionísio considera que a pintura 

cubista desprezava a realidade, uma vez que já não existem os tais “pontos de 

referência”? – Não, o autor entende que a pintura cubista, mergulha “na realidade total 

de que intimamente participa – e não só colocado numa natureza de que foi 

artificialmente separado, numa natureza-cenário –, conduz a uma necessidade de 

totalidade, totalidade que por sua vez conduzirá a um universo que os nossos olhos se 

recusam reconhecer”623. 

E os cubistas desprezavam a realidade? – Segundo Maurice Raynal, um mecenas 

e crítico de arte francês, os cubistas não pretendiam “conceitos de ordem metafísica”, 

mas sim “aprofundar mais humildemente o conhecimento da realidade”. Dando o 

exemplo de Picasso, Raynal acrescenta que Picasso não desprezava a realidade e nem 

sequer considera que sinta algum menosprezo por ela, pois pinta “as coisas mais como 

as conhecemos do que apenas como as vemos”624. 

 Seguidamente, Mário Dionísio não deixa de referir e caracterizar as fases 

principais  em  que  “classicamente”  se  divide  história  do  Cubismo,  até  à  I  Guerra  

                                                            
620 Ibidem. 
621 Ibid. pp.382, 383. 
622 Ibid. p. 383 
623 Ibidem. 
624 Ibid. p. 382. Citando Maurice Raynal. 
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Mundial. Contudo critica a “falta de rigor desta divisão, afirmando que “só a força do 

hábito e certamente a dificuldade de melhor arrumação levará a continuar a aceitá-

las”625. Para o autor: 
 

Não se pode, no entanto, falar de «um» cubismo. Seria, aliás viável fazê-lo, com propriedade, a 
propósito de qualquer grande movimento? Algum esquema, por mais minucioso, permitirá alguma  
vez falar de «um» renascimento, de «um» barroco, de «um» romantismo? Movimento de 
extraordinária amplitude, o cubismo não é reduzível a esquemas. As habituais designações de 
períodos e respectivas épocas, se ajudam em parte a compreender a sua evolução, estão 
constantemente a ser desmentidas por uma análise mais demorada. Não é difícil encontrar 
contradições entre historiadores do movimento igualmente bem informados.626 

 
Mário Dionísio, acentua o quanto discorda duma história da arte 

cronologicamente limitada por estilos. Entende que ‘as coisas’ não são dotadas de uma 

linearidade tal que nos permita arrumações da história da pintura por períodos e estilos 

de modo criterioso e sem margem para erros, que, aliás, “estão constantemente a ser 

desmentidas”. Para o autor, “Catalogar é indispensável, mas pouco” 627. De qualquer das 

formas, pela tal “força do hábito” e “dificuldade” em arrumá-las de modo mais 

adequado, não deixa de referir as tradicionais três fases em que normalmente se divide o 

Cubismo: na primeira fase, predominam a influências de Cézanne (entre 1904 e 1909) – 

uma fase em que os artistas, essencialmente Braque e Picasso, escolhem modelos 

simples, “olhando, palpando os objectos que os cercam”, permitindo assim “uma 

arrumação geométrica simples”628; a segunda fase, foi denominada “analítica” e situada 

entre 1910 e 1912 – a fase em que surge o elemento verdadeiramente novo da estética 

cubista: “um mesmo objecto é representado na tela, simultaneamente, sob vários 

ângulos, quebrado, desdobrado em todas as faces”629. O objecto já não é representado 

apenas pelo aspecto que revela. Cada objecto é “pensado e representado pelo que é 

exterior e interiormente ao mesmo tempo”, em várias posições. “Figura e fundo fazem 

agora parte integrante de um mesmo ambiente, de um mesmo espaço, (…), toda a sua 

existência é relativa”630. Passa-se dum “plano visual” para um “plano intelectual”; e 

uma terceira fase, que foi designada “sintética” e acontece entre 1913 e 1914. É nesta 

fase que se dá a ruptura total com a “figuração tradicional e a sua substituição por 

                                                            
625 Ibid. p. 384. 
626 Ibid. pp. 389,390. 
627 Mário Dionísio, “A Força e a Forma, Crítica” in Vértice Nº 99-101, Vol. XI, Coimbra, Nov.1951-Jan. 
1952, p.660. 
628 Mário Dionísio, “Analisar, Reconstruir” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p.386. 
629 Ibidem. 
630 Ibidem. 
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sinais, por formas coloridas destinadas a significar o objecto. Mais do que nunca, a 

pintura será conceptual”631.  

Seguidamente, volta a insistir na importância sócio-histórica do Cubismo e 

explica o porquê da ausência de referentes na pintura cubista. Considera-a:  
 

a primeira grande revolução plástica que denuncia o avançado estado de desmembramento a 
que o homem chegara nas vésperas da guerra de 14, ponto extremo das consequências da 
divisão do trabalho, na sociedade, e da separação dos géneros, na arte: separação e oposição 
crescentes entre o indivíduo e colectividade, entre produtor e consumidor, entre cérebro e 
sentimento, entre técnica e assunto. Revolução plástica que denuncia o avançado estado de 
desmembramento do homem e, simultaneamente, lhe fornece os meios de iludi-lo e superá-lo, 
por operações mais e mais requintadas de inteligência, de análise, de verdadeira criação. 
Criação agora definitivamente entendida como antítese de qualquer espécie de cópia e já, 
pouco a pouco, considerada sem relação necessária com a função interpretativa.632 
  
 
 

Mário Dionísio refere-se agora ao âmbito sócio-político em que se desenvolve a 

pintura cubista e à atitude dos artistas mediante uma realidade ‘às portas’ da guerra. 

Considera que a pintura cubista é o retrato do estado de desagregação em que o homem 

vivia. As profundas mudanças históricas afectam drasticamente o panorama social, onde 

se acentuam as diferenças sociais. A realidade inquietante desafiava a inteligência do 

artista e do homem que há em si. E isso reflecte-se no completo “desmembramento” das 

formas plásticas. Elas mais não podem ser do que a antítese duma realidade doente. 

Como poderiam copiar uma sociedade estilhaçada, desmembrada e sem noção de 

humanidade? Como interpretar essa realidade senão com a negação das teses 

antecedentes, senão decompondo para depois recompor?  
 
Seguidamente, no sexto capítulo da quarta parte, “Enquanto os Canhões Troam” 

– uma alusão ao tempo em que decorre a I Guerra Mundial – Mário Dionísio analisa a 

história e a produção artística do Futurismo, do Dadaismo e do Neoplasticismo, 

comparando a produção destes com a dos cubistas. 

De todos os movimentos que procuraram inspiração no Cubismo, o Futurismo 

foi o que mais impacto causou. Se por um lado são “seus modestos herdeiros”, por outro 

opunham-se “em nome daquilo a que chamavam o verdadeiro espírito moderno e da 

necessidade de demolir todo o passado”633. Marinetti foi o fundador deste movimento. 

Para Mário Dionísio, basta conhecer o seu Manifesto Futurista (1909), “para nos fazer 

compreender  que  estamos em presença, não  duma tentativa  de  renovação de carácter  

                                                            
631 Ibid. p. 387. 
632 Ibid. p. 400. 
633 Ibid. p.404. 
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exclusivamente  plástico, mas duma atitude geral, essencialmente provocatória, em que 

a pintura é simples pormenor”634. Contudo, refere que os dois movimentos estão longe 

de se contradizerem, tendo em conta que foi pela “geometrização de planos que os 

futuristas criaram a impressão de fragmentação da luz e dos corpos, da simultaneidade 

das imagens e da veemência do movimento”635. Por exemplo, Balla, Boccioni e Severini 

experimentaram a técnica da colagem, que era bastante utilizada pelos cubistas. 

Segundo Herbert Read, a pintura de Marcel Duchamp e Picabia eram dificilmente 

distinguidas da dos futuristas, dando o exemplo do Nu a Descer uma Escada de 

Duchamp, comparando-o com o Cão pela Trela de Balla636. Por outro lado, o caso de 

Léger é uma autêntica prova da compreensão do Cubismo, no que diz respeito ao uso da 

cor e nos traços, mais sintéticos do que analíticos, e do que havia de mais positivo no 

automatismo do futurismo.  

Mas, Duchamp não tardou em rejeitar o cubismo e o futurismo, partindo para a 

sua própria “mitologia pessoal”637. Entretanto, em Zurique acontece “a maior 

perturbação” que o mundo da arte “sofreu em toda a sua história, ou seja: o movimento 

Dada”. Para Mário Dionísio o movimento Dada “é o espelho mais fiel da desorientação 

interior a que os homens tinham chegado, a mais rigorosa manifestação do seu 

desespero, do seu cepticismo e da sua revolta” 638. O espírito dadaísta, impulsionado 

pelo poeta Tristan Tzara, encarna a máxima de fundo que já se estampava na pintura 

cubista: “a destruição também é criação”639, as palavras de ordem de Bakunine, um 

escritor e activista revolucionário russo, que foi o principal propagador do anarquismo 

no século XIX. O Dadaismo eclode na Suíça, mas já havia alguns anos que se formara, 

pois antes de 1914, Duchamp abandonara o Cubismo e lançara-se “no mais aberto 

desafio de todas as convenções artísticas”: “inventara os ready-mades, ou seja, objectos 

banais encontrados por acaso, a que acrescentava ou tirava um pormenor, passando a 

apresentá-los, por isso, como obras de arte”. Os exemplos que o autor apresenta são 

aqueles que fizeram de Duchamp a imagem da irreverência total: “a Gioconda 

irrespeitosamente enfeitada com airosos bigodes, o secador de garrafas e o urinol 

                                                            
634 Ibidem. 
635 Ibid. p.408. 
636 Cf. Jean Cassou, Panorama des Arts Plastiques Contemporaines, Editions Seuil, Paris, 1960, p.477. 
Citando Herbert Read.  
637 John Golding, “Cubismo” in Conceitos da Arte Moderna (dir. Nikos Stangos), p.65. 
638 Mário Dionísio, “Enquanto os Canhões Troam” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II,, p.445. 
639 Ibid. p.446. 
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intitulado Fonte”640. E qual foi a reacção do público e da crítica? Muito má. Duchamp 

punha em causa a confiança sobre o que arte poderia ou deveria ser. Curiosamente, 

neste caso Mário Dionísio não dá especial atenção à recepção destes objectos pelo 

público. Preocupasse mais com as bases teóricas do movimento, naquilo que Tzara diz e 

escreve, no registo dos meios de informação - o Manifesto Dada, a revista 291, o jornal 

391 - que teorizam, divulgam e criticam as atitudes; e com a produção artística, que, 

entretanto, outros artistas, como, por exemplo, Picabia e Arp, produzem. Para além 

disto, preservando sempre a ligação entre as artes plásticas e a literatura, não deixa de 

referir que toda a irreverência futurista-dadaista estava já “em embrião na poesia de 

Lautréamont, de Mallarmé, de Vaché, de Apollinaire, nas colagens de Picasso ou de 

Braque, na própria incoerência descritiva de Chirico”641. Para o autor, o movimento 

Dada não faz mais do que “consumar a destruição para que tudo arrasta os homens e os 

artistas, na guerra e na arte. (…). O homem grita, desmascara, denuncia, troça de tudo e 

de si próprio, destrói e destrói-se, grita. E esse grito é Dada”642. 

Todavia, quando vemos uma pintura cubista, futurista ou dadaísta, onde estão os 

sinais da guerra? – “Não há sinais de guerra na arte”643, refere o autor citando Florent 

Fels. Em relação a esta constatação Mário Dionísio diz o seguinte: 
 

Se as colagens de um Braque e de um Picasso são tentativas aparentemente paradoxais de 
regresso a uma realidade de que a especulação cubista, por esta mesma realidade estimulada, 
os afastava mais e mais, se elas são, além de tudo, processos de acentuar o valor plástico da 
imagem, tentativas obstinadas de, no fundo, salvar a pintura e o quadro, decididamente 
ameaçados, as de Arp e de Duchamp, de Man Ray, de Ernst ou de Schwitters surgem como 
destruição sistemática do conceito tradicional de quadro, irrompem violentamente para 
acabar de vez com o que consideravam insuportáveis lugares-comuns, para ridicularizar a 
lógica e a razão, para desacreditar a arte e o homem que a fazia. 644 

 
 
Quer dizer, por um lado, com o Cubismo, ainda que existisse imparcialidade no 

“assunto”, este estivesse desconstruído e assinalasse o afastamento da realidade, 

tentava-se, embora paradoxalmente, reconstruir essa realidade e assim “salvar” a pintura 

e o “quadro”. Por outro lado, segundo Mário Dionísio, com o Futurismo e Dadaismo, 

caminhava-se para a “destruição sistemática” do “conceito tradicional” de “quadro”. 

Aliás, acrescenta que, a própria “lógica e a razão” de ser da arte e do criador era 

ridicularizada e desacreditada. Em relação a estas vanguardas, em A Paleta e o Mundo o  

                                                            
640 Ibid. p.448, 
641 Ibidem. 
642 Ibid. pp. 448, 449.  
643 Ibid. p. 443. 
644 Ibid. pp. 449, 450.  
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autor não vai para além da constatação das suas “tentativas obstinadas” contra os 

sistemas tradicionais de representação na pintura. Talvez esteja aqui implícita uma certa 

crítica em relação à atitude radical da vanguarda. Porém, considera-a uma “fuga” às 

“matanças da guerra mundial”645.  

Ainda em “Enquanto os Canhões Troam”, Mário Dionísio faz uma alusão ao 

ambiente de guerra, que convulsionava a Europa, assinalando também a revolução a 

Leste, em 1917 – altura em que nasce “uma arte de extrema serenidade” na Holanda: o 

Neoplasticismo. A neutralidade daquele país em relação às convulsões da guerra na 

Europa e a relativa tranquilidade, proporcionam o encontro entre Piet Mondrian e Van 

Doesburg. É este encontro, que está na origem do Neoplasticismo e a revista De Stijl, o 

“órgão do movimento”, que tinha como base teórica a máxima “o fim da natureza é o 

homem e o fim do homem é o estilo”646. 

Tal como o movimento Dada, os artistas do Neoplasticismo não se limitavam à 

pintura, mas optavam “pela intervenção na própria vida”. Todavia, enquanto o primeiro 

intervinha na base da “destruição”, o segundo “intervinha pela ordenação, pela 

austeridade, pela criação de um novo estilo na arquitectura, nos móveis, nas artes 

decorativas, na própria tipografia”647. Van Doesburg é o teorizador do Neoplasticismo. 

Segundo o autor, este artista plástico, poeta e arquitecto, que foi professor na Bauhaus, 

“atribuía ao artista algo de missionário e pretendia estabelecer um novo tipo de relações 

entre o artista e a sociedade, ao serviço da qual ele deveria apagar todos os seus 

arroubos individualistas, a sua fúria expressiva, a sua dedada particular”648. Nas 

premissas programáticas do Neoplasticismo, Doesburg critica, essencialmente, “os 

arroubos individualistas” dos futuristas e dadaístas. Entende que os artistas se devem 

interessar mais pelo colectivo, do que pelo individual (o que se aproxima das intenções 

do Neo-Realismo). Mas qual era de facto o objectivo do Neoplasticismo? – Segundo o 

autor, a intenção era “atingir uma situação extrema de objectividade e, por ela, a 

significação universal”649. O que se traduz na pintura de Mondrian e do próprio 

Doesburg: “formas rectangulares, uniformemente pintadas”650. Mas enquanto este parte 

de elementos escolhidos na realidade “e só por «abstracções sucessivas» encontra deter- 

                                                            
645 Ibid. p. 454. Citando Arp. 
646 Ibid. p. 455. 
647 Ibidem. 
648 Ibidem. 
649 Ibid. p.456. 
650 Ibidem. 
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minada e nova organização da superfície”, Mondrian organiza essa superfície “jogando 

com quadrados que, desde o início, não têm equivalência alguma com a realidade”651. 

Segundo Kenneth Frampton, Mondrian chega a formulações que o levam a criações 

totalmente desprovidas de profundidade, através da “sobreposição literal e fenomenal” 

de planos coloridos, enquanto Doesburg se preocupa mais com a “estrutura do próprio 

plano pictórico”652. Por isso entendia que a pintura que produziam deveria ser 

denominada como “concreta e não abstracta”, já que tinham ultrapassado “as buscas e 

as experiências especulativas”. Na pureza das formas, estes pintores abstraem as 

“formas naturais” e substituem-nas pelas “formas de arte”653. 
 
Nas páginas que se seguem Mário Dionísio faz um registo dos factos históricos 

do pós-guerra 1914-1918, mas não antes de advertir que, se pensarmos na pintura que se 

fez até então: o expressionismo de tendência psicológica ou social, o automatismo de 

Tzara, a pintura social que eclodia no México desde 1910, a arte abstracta 

expressionista de Kandinsky e geométrica de Mondrian, verificamos que “quase tudo o 

que se produziu e se estava a produzir no domínio estético até à data, já estava feito654. 

Portanto, subentende-se que para o autor as novas vanguardas nada trouxeram de novo.  

Mediante o ambiente de completa destruição, as tendências que surgiram antes 

da guerra, são as que persistem durante e depois da guerra. No entanto, Amédée 

Ozenfant, pintor cubista e um dos fundadores do Purismo – movimento de vanguarda 

dos anos de 1920, que se empenha em preservar a pureza das formas cubistas – afirma 

que “não se deve confundir o verdadeiro cubismo, (…), com os movimentos e as 

tendências que apareceram na arte europeia depois da I Guerra Mundial”655. Mas, para 

Mário Dionísio, o que acontece é a retoma da “herança fauve” e “nem por isso 

desprezam a cubista.” E acrescenta que “De certo modo, todos os pintores continuam, 

depois do longo pesadelo, esse espírito boémio dos primeiros anos do século, que de 

Montmartre passara para Montparnasse”656.  

 Contudo, entre as experiências cubistas e abstractizantes, é a abstracção que vai  

                                                            
651 Ibidem. 
652 Kenneth Frampton, “De Stijl, A Evolução e Dissolução do Neoplasticismo: 1917-1931” in Conceitos 
da Arte Moderna, (dir. Nikos Stangos), Ed. Jorge Zahar, SP, 2000, p. 127. 
653 Mário Dionísio, “Enquanto os Canhões Troam” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p.456. O 
sublinhado é do autor. 
654  Ibid. p. 458.  
655 Lionello Venturi, História da Crítica da Arte, p. 278. 
656 Mário Dionísio, “A Paz a Branco e Negro” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 462. 
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cedendo “perante a força da sensualidade e da sensibilidade”657.  
 
Os prenúncios da abstracção são assinalados pelo autor no início do capítulo, 

que dedica ao estudo do desenvolvimento da história do Cubismo, “Analisar, 

Reconstruir”, ao chamar a atenção para “as realizações”658, que Wassily Kandinsky 

estava a desenvolver paralelamente às criações cubistas. Mas é no capítulo seguinte, 

intitulado “Abstrair” – o quinto da quarta parte, “Durante as Grandes Tempestades” –, 

que analisa a obra dos primeiros pintores do Abstraccionismo. 

Para Mário Dionísio as tais “realizações” de Kandinsky vão contribuir para que 

“o fenómeno da desintegração continue no mais fundo da sociedade e do 

indivíduo”659. Desde 1910, que Kandinsky orientava “as suas pesquisas no sentido 

duma espiritualização da vida (…) e da sua equivalência plástica, mais liberta da 

referência directa ao objecto”660. E é neste sentido que, em 1912, publica a obra Do 

Espiritual na Arte. Essa “necessidade interior” e essa “mão, que ao tocar nesta ou 

naquela tecla, obtém da alma a vibração justa”661, farão com que as relações de 

semelhança com a natureza desapareçam de vez. O mundo deixa de ser claro e 

inequívoco.  

Com os abstractos do pintor das Impressões, Improvisações e Composições, 

“formas e cores prosseguiam no seu apaixonado itinerário duma liberdade 

impossível”662. Para Mário Dionísio, as causas da arte abstracta e as razões da sua 

origem são apontadas com clareza por Kandinsky em Do Espiritual da Arte. Nesta obra 

o artista assinala que o crescimento do poder da burguesia é tal, que parece tudo 

depender dela: o progresso está nas mãos da burguesia, a arte está nas mãos da 

burguesia. Kandinsky tem “aversão” a toda e qualquer “ideologia progressiva”. Depois 

dos sofrimentos opressivos da “filosofia materialista”, a alma, que mal despertou para o 

seu alcance, “prepara-se agora, plena de germes de desespero e de incredulidade, para 

                                                            
657 Ibidem. 
658 Mário Dionísio, “Analisar, Reconstruir” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 366. 
659 Mário Dionísio, “Abstrair” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 411. 
660 Mário Dionísio, “Sorrir e Gritar” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 329. Segundo o autor, 
antes de Kandinsky, quem primeiro explorou os “confrontos entre a cor e os sons musicais” foi o pintor 
lituano Mikajolus Tchurlionis, que expôs as suas obras abstractas pela primeira vez entre 1906-1907, 
portanto, “nos primeiros dias do cubismo". E acrescenta que, para além disso, foi este pintor que foi “o 
primeiro cultor do surrealismo”. Contudo, o completo silêncio dos críticos da arte Ocidental leva a que a 
obra deste artista seja praticamente desconhecida. Cf. “Abstrair” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, 
p. 417. 
661 Wassily Kandinsky, Do Espiritual da Arte, (6ª ed.), Ed. Dom Quixote, Lisboa, 2003, p. 60 
662 Mário Dionísio, “Abstrair” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 411. 



A Paleta e o Mundo e a Teoria da Inseparabilidade 
 

158 
 

mergulhar no vazio”663. Mas depois dessa “tentação materialista” a alma emerge 

estimulada “pela luta e pela dor”. Por isso, na arte, os sentimentos que poderiam ser 

motivos do seu “conteúdo”, não atraem os artistas, que tentarão sim “despertar 

sentimentos mais subtis, ainda sem nome”664.  

Mário Dionísio, baseando-se na obra Do Espiritual da Arte, continua a assinalar 

as condições sócio-políticas e, desta vez, também psicológicas em que os criadores da 

‘expressão da alma’ vivem e o que os leva à produção de arte abstracta. Aliás, grande 

parte do capítulo baseia-se na referida obra. É nesta medida que o autor não deixa de 

citar Kandinsky para sublinhar que, em caso de guerra e de conflitos sociais e políticos, 

“A literatura, a música e a arte são as primeiras atingidas”, já que é com estas artes que 

“se pode tomar consciência” das mudanças espirituais. Elas afastam-se do “conteúdo 

sem vida presente”, para se ligarem “ao que deixa livre carreira às suas tendências (…) 

sedentas de imaterialidade”665. E é deste modo que a pintura pulveriza a matéria, 

desmaterializa o assunto, para valorizar a forma e a cor: “Tudo arrasta então o pintor 

para a cor e a forma em liberdade, para a grande aventura do que se supõe o puro 

espírito, para o que, talvez sem grande exigência de rigor, se viria a chamar a 

abstracção”666. 

O expressionismo abstracto de Kandinsky plasma-se nas palavras que o pintor 

escreve: “o elemento interior determina a forma da obra de arte”667. Digamos que a 

alma sente, a emoção dita, a mão traça e as formas nascem. Não há referentes, nem 

semelhanças com a realidade exterior. Para Kandinsky “qualquer coisa exterior contém 

também necessariamente um elemento interior (…). Cada forma tem portanto um 

conteúdo interior. A forma é a manifestação exterior deste conteúdo”668. Ou seja, 

estamos de novo perante uma linguagem formal, mas na ordem do espiritual – agora as 

formas são emoções que significam. Não há “assunto”.  

E para Mário Dionísio: “a arte não é o assunto. (…) tem características próprias 

que a definem”.  Independentemente de ter ou não “assunto”, uma pintura “é um 

objecto único, denso de significado. (…) um espelho que fala. Um mundo dentro do 

                                                            
663 Wassily Kandinsky, Do Espiritual da Arte, p. 22. Também citado por Mário Dionísio, “Abstrair” in A 
Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 413. 
664 Ibidem.  
665 Mário Dionísio, “Abstrair” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 414. Citando Wassily 
Kandinsky. 
666 Ibid. p. 412. 
667 Ibid. p. 420. Citando Wassily Kandinsky. 
668 Wassily Kandinsky, Do Espiritual da Arte, pp. 65,66. O sublinhado é de Kandinsky. 
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mundo” 669.  O realismo não está no “assunto”, no tema escolhido pelo artista. Como 

afirma o autor, está mais na forma como a obra “fala” sobre determinado assunto (ou 

tema), do que no próprio assunto - o que se relaciona com o que o referimos atrás670. Na 

sua perspectiva, a obra de arte é um “espelho”, mas não um espelho que reflecte 

mecanicamente. Ela reflecte, mas devolve uma imagem que tem voz activa, que fala, 

que comunica e apela ao reconhecimento dum mundo que foi passado, que é presente e 

que está em constante devir. A obra de arte é “um mundo dentro do mundo” em 

movimento, seja ela figurativa ou abstracta. 

É oportuno assinalar que, a mudança de Kandinsky para a abstracção e as 

tendências abstractizantes manifestadas pelos pintores dos grupos Die Brücke e Der 

Blaue Reiter, levam ao surgimento do nome de Wilhelm Worringer: assunto que Mário 

Dionísio não deixa de referir em “Na Hora do Abstracto” – o último capítulo da quarta 

parte e de A Paleta e o Mundo. Mas, uma vez que é no capítulo “Abstrair” que o autor 

analisa o início da abstracção, façamos então um pequeno resumo do estudo que 

Worringer dedicou a este género de produção artística, na sua obra Abstracção e 

Empatia. Nela, Worringer faz a distinção entre a atitude naturalista generalizada, 

característica da arte clássica, e a “tendência para a abstracção nas várias épocas 

passadas como o resultado dum desejo de separação da natureza, obscuro, inconsciente, 

só possível de formular pela obra de arte, que o homem de certa época sente”. Tal 

tendência para a abstracção seria observável na produção do homem nórdico vivendo 

num ambiente mais hostil e que só se sentiria “protegido” depois de construir, “para 

nele se refugiar, um universo de formas não naturais” 671.  

Partindo de um estudo sobre a arte do Renascimento e concebendo “a arte como 

uma exteriorização da relação do homem com o exterior” 672, Worringer conclui que: 

por um lado, o desenvolvimento da empatia (Einfühlung), “tem como condição uma 

relação de confiança total e feliz entre o homem e os fenómenos exteriores”; mas, por 

outro lado, “o  desenvolvimento  da  abstracção é,  pelo contrário,  consequência de uma  

                                                            
669 Mário Dionísio, “Um Mundo dentro do Mundo” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p.79. 
670 Cf. pp. 139 a 142 desta dissertação. 
671 Mário Dionísio, “Na Hora do Abstracto”, 4ª parte, Vol. II, p. 565. Citando Marcel Brion. Segundo os 
autores de Arte Desde 1900, na obra Abstracção e Empatia, Worringer desenvolve dois conceitos: a 
empatia, ou Einfühlung, tomado do psicólogo e filósofo alemão Theodor Lipps, e a “vontade artística”, ou 
Kuntswollen, tomada do historiador de arte da Escola de Viena, Alois Riegl, para relacionar os diferentes 
estilos artísticos com diferentes “estados psíquicos”. Cf. AA.VV. Arte Desde 1900, Modernidad, 
Antimodernidad, Postmodernidad, p. 86.  
672 Dora Vallier, A Arte Abstracta, p. 21.  
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grande inquietação interior do homem, provocada pelos fenómenos do mundo exterior”. 

E explica ainda que este modo de estar, “no domínio da religião”, corresponde “a uma 

colocação fortemente transcendental de toda a imaginação”673. Na perspectiva de Dora 

Vallier, se tivermos como base na teoria de Worringer, podemos então deduzir que o 

grau de empatia “decide o grau de realismo numa arte”674. De certo modo, e tendo em 

conta o ponto de vista desta autora, o que Worringer nos propõe é, grosso modo, quanto 

mais empatia o criador tiver com a realidade em que vive, mais tendência terá para 

criações mais naturalistas. Caso contrário, terá tendência para a abstracção dessa 

realidade. Tudo depende do modo como o criador percepciona e reage emocionalmente 

perante ela. Um fenómeno que se define no campo da psicologia da arte e que é 

maturada a partir das investigações da psicologia da forma e da psicologia da Gestalt. 

Assim, o que está então em questão é a relação que o criador tem com a realidade 

exterior, através do aparelho perceptivo, onde a visão tem um papel determinante. Na 

perspectiva de Worringer, os artistas refugiavam-se então na abstracção porque este 

modo de representação “servia para aligeirar o estímulo provocado pelo caos do 

mundo”675. 

Todavia, no seu ensaio Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, Mário 

Dionísio resume uma crítica em relação a este tipo de investigação da seguinte forma: 

“Cada vez se abandona mais a classificação que determina os «estilos» pelo 

«temperamento». Aqueles que dividiam os artistas em introvertidos e extrovertidos e 

dai faziam derivar uma arte de tendência realista e outra de tendência abstracta 

acabaram por verificar que tal explicação não explica tudo”. Uma crítica que também 

vem na sequência da sua posição em relação à pretensão de aplicar o modelo científico 

ao discurso estético. Daí que acrescente que “quanto mais os estudos estéticos adoptam 

um método científico de analisar e confrontar, tanto mais a zona dos caprichos se revela 

limitada por condicionamentos exteriores que a iluminam”676. No fundo, subsiste aqui 

uma crítica aos modelos científicos de inspiração positivista. 
   
  
O facto de se viver sob o regime salazarista, não impediu Mário Dionísio de 

assinalar as obras, e as ideologias subjacentes, de alguns artistas da vanguarda russa. 

                                                            
673 Ibidem. Citando Worringer. 
674 Ibidem. 
675 AA.VV. Arte Desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Postmodernidad, p. 87. 
676 Mário Dionísio, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, pp. 11,12. 
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Na Rússia, até 1905, o esteticismo e o maneirismo do movimento “puramente 

russo Mundo da Arte”  – representado essencialmente por Leon Bakst, que tinha sido 

professor de Chagall – era cada vez mais criticado677. Em 1906, os célebres ballets de 

Diaguilev, Natalia Goncharova e Mikail Larinov estão em Paris, regressando à Rússia 

com ideias novas. Em 1909, Goncharova e Larinov consolidam um estilo primitivo, 

inspirado em pintores europeus como Cézanne, Gauguin e fauvistas e, em grande 

medida, na pintura de ícones e na arte popular russa. A obra Sobre o Cubismo, de 

Gleizes e Metzinger, assim como os Escritos de Cézanne, são os textos principais de 

referência para a vanguarda russa entre 1910-1914. Ainda em 1909, é traduzido e 

publicado pela imprensa russa o Manifesto Futurista de Marinetti678. Segundo as 

autoras de Las Vanguardias, o Futurismo vai atrair os pintores russos muito mais do que 

o Cubismo, pela sua manifesta revolta contra as convenções sociais, contra qualquer 

tipo de metafísica e pela sua visão poética da máquina, visível nas obras de Larinov e, 

sobretudo, de Kasimir Malevich679.  

Em relação a este assunto, Mário Dionísio refere que Larinov, “com o seu 

«rayonnisme», que data de 1911”, e os seus discípulos “vão dar um passo novo”. Com 

eles, “a pintura abstrairá de toda a representação, interpretação ou simples alusão à 

natureza interior que o expressionismo abstracto de Kandinsky tão intransigentemente 

pretendeu servir”680. Exemplo disso é, precisamente, a obra de Malevich, fundador do 

Suprematismo, que, com o uso deste conceito, subentende “a supremacia do sentimento 

puro”. Para Malevich a “incontigência” das coisas só pode ser preservada “através das 

figuras da geometria plana e o afastamento total de qualquer intenção representativa” – 

pensamento que o levou a uma pintura, que explora “a pura sensibilidade da arte” 681: a 

mão agora já não se serve apenas do pincel. A régua é ajudante da mão, que traça 

superfícies geométricas, onde o artista ‘derrama’ cores puras. A pintura é agora apenas 

forma e cor – tal como o era para Kandinsky, todavia, enquanto este pintor enveredou 

pela via do espiritual, Malevich segue pela via da ‘suprema’ objectividade geométrica. 

Nas páginas que se seguem Mário Dionísio cita grande parte das ideias expostas 

nos Manifestos de  Larinov  e Malevich – ambos  redigidos com a  colaboração do poeta  

                                                            
677 Cf. Edina Bernard e Marta Marín Anglada, Las Vanguardias (1905-1945), Larousse Editorial, 
Barcelona, 2008, p. 62. 
678 Cf. Ibid. p. 64. 
679 Cf. Ibidem. 
680 Mário Dionísio, “Abstrair” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp. 425,426. 
681 Ibid. pp.426, 427. 
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russo Vladimir Maiakovsky. Manifestam-se contra o simbolismo, que sobre eles pesava 

antes da Revolução de 1905. Apelam para que arte não esteja mais “ao serviço do 

Estado ou da religião”. A arte “não mais quer ilustrar a história dos costumes, não mais 

quer saber para nada do objecto e pensa poder existir em si e por si, sem essa suposta 

fonte eterna de vida”682. Consequentemente, segundo refere o autor, “A expressão foi 

integralmente substituída pela construção”683. 

No momento, a poesia relacionava-se cada vez mais com a pintura e participava 

no mesmo espírito684. Toda a mudança no âmbito das artes plásticas funciona como 

alavanca para o desenvolvimento teórico literário. Tanto o Cubismo como a abstracção 

de Malevich vão ser fundamentais na maturação da análise teórico-estrutural dos 

teóricos do formalismo russo. A provocação subjacente à “crise do referente” na 

representação pictórica, o combate à visão hegemónica da história da arte e da literatura 

– visão que se fundamentava numa perspectiva simbolista, que defendia a primazia da 

evocação de imagens na literatura (e, consequentemente, na poesia) e era a partir delas 

que se definia o seu valor estético – foram os pontos de partida para a polémica gerada 

entre os críticos do formalismo russo e os defensores da representação tradicional. À 

semelhança do que já tinha acontecido nas artes plásticas, estes teóricos vão propor para 

a poesia, que aquilo que é fundamentalmente poético (ou literário), é a própria 

linguagem. Assim se manifestavam contra o modelo baseado numa tradição 

“conteudista”. E o que vão propor contra esta análise baseada numa tradição de 

conteúdos é, precisamente, uma análise formalista. Mediante esta perspectiva, na 

literatura passava a valorizar-se a forma literária. Assim, a forma linguística é então 

trazida para os estudos literários russos e começa a sustentar toda a perspectiva crítica e 

teórica da literatura. É, então, por esta via que os formalistas russos vão valorizar toda a 

dinâmica da poesia experimental das experiências cubistas e das primeiras experiências 

da pintura abstracta, nomeadamente de Malevich, descobrindo e aprofundando a ideia 

da natureza arbitrária do signo, a base da linguística estrutural de Saussure, praticamente 

seu contemporâneo. Mas é pela via da análise da própria pintura, essencialmente 

cubista, que estes teóricos chegam à crise do referente. Isto porque a pintura cubista é, 

como vimos, ela própria do âmbito estrutural: é elaborada na base de uma 

desfamiliarização com as referências da realidade. Todos os dados dessa realidade estão 

                                                            
682 Ibid. p. 428. Citando Larinov e Malevitch. 
683 Ibidem. 
684 Cf. Edina Bernard e Marta Marín Anglada, Las Vanguardias (1905-1945), p. 67. 



A Paleta e o Mundo e a Teoria da Inseparabilidade 
 

163 
 

na pintura, mas estão fragmentados e por isso não nos são imediatamente identificados. 

Brevemente, a pintura abstracta seria outra fonte de análise para os formalistas russos, 

como de facto o foi a pintura de Malevich. 

Mas estes teóricos fazem as suas pesquisas partindo também do próprio 

desenvolvimento da historiografia da arte em geral, essencialmente da historiografia 

formalista da Escola de Viena, sendo o estudo de Alois Riegl fundamental para as suas 

pesquisas. Esta escolha deve-se ao facto de a análise fundamentada nas formas se 

adaptar bem às características da arte contemporânea e por ser capaz de discernir o 

alcance do abstraccionismo, inclusivamente, a perda do referente. Para além disso, o 

formalismo da Escola de Viena faz um estudo em que as formas funcionam como siste- 

mas estruturados: são enquadradas na história do próprio estilo. Roman Jacobson e 

Viktor Shlosvski são as figuras do formalismo russo, que mais se destacam nesta 

investigação. 

Com grande influência destes teóricos, surge o estudo de Jan Mukarovsky, 

teórico formado no Círculo (Linguístico) de Praga, que no texto “A Arte como Facto 

Semiológico”, resultante duma conferência proferida em 1934 - no mesmo ano em que, 

como vimos, acontece o I Congresso da União de Escritores na URSS685 e é 

estabelecida a directiva estalinista – reconhece uma dupla qualidade na obra de arte: 

como facto autónomo e como facto social, sustentando que “Só a posição semiológica 

permite aos teóricos reconhecer a existência autónoma e o dinamismo fundamental da 

estrutura artística e compreender a evolução da arte como movimento imanente que está 

em relação dialéctica permanente com a evolução das outras esferas da cultura”686.  

Por ser uma questão de grande complexidade e que nos arrastaria para além do 

espaço que nos é permitido, não aprofundaremos a proposta semiológica de 

Mukarovsky. Contudo, cremos existir, pelo menos, um ponto comum entre o 

pensamento deste teórico e o de Mário Dionísio: a obra de arte tem uma função social, 

não só porque é criada no seio da sociedade, mas também porque é recepcionada num 

contexto social.  
 
Mas regressemos à análise histórica efectuada ainda do capítulo intitulado 

“Abstrair”. 

                                                            
685 Cf. Cap. I, p. 34 desta dissertação. 
686 Jan Mukarovsky, “A Arte como Facto Semiológico”in Escritos sobre Estética e Semiótica da Arte, 
Editorial Estampa, Lisboa, 1993, p. 16. 
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No ano de 1920, tal como Mário Dionísio assinala, não havia de facto nada de 

novo no mundo da arte. Todavia, o que já existia afirma-se com maior agressividade. 

Florents Fels refere que a guerra não transparece na pintura Cubista, Futurista e 

Dadaista, mas no pós-guerra ela estava bem evidente na pintura de, por exemplo, Otto 

Dix e de Max Beckmann – o Expressionismo alemão do pós-guerra, herdeiro das 

tendências reveladas pelos grupos Die Brücke (A Ponte) e Der Blaue Reiter (O 

Cavaleiro Azul), pinta “o mundo das sombras que a guerra deixou na Europa”687. Mas, 

o Cubismo persiste, ”adapta-se e transforma-se numa gramática interpretativa da 

realidade visual”, fundindo formas impressionistas com a “análise e reconstrução do 

objecto”. Segundo o autor, é André Lhote que baptiza esta face renovada do Cubismo 

como “Neocubismo”, justificando este nome ao afirmar que “a arte é um meio que os 

homens inventaram para comunicar entre si: é preciso, pois, que encerre um elemento 

comum”688. Esse “elemento comum” estava também nos “ritmos arquitectónicos” de Le 

Corbusier, de Perret, de André Lurçat, e tantos outros. Neles o “público encontrou, além 

dos objectos de uso corrente - tecidos, tapetes, cerâmicas – (…) as grandes decorações 

de Delaunay (A Cidade de Paris) de Dufy, de Léger”, tudo inspirado naquele mesmo 

cubismo “de que anos antes tanto se rira”. O cubismo tinha “deixado de ser razão de 

escândalo”, para pressupor “uma necessidade de síntese e uma intenção prática” 689. E 

talvez tenha sido esta “intenção prática” que fez com que as obras cubistas, e não só, 

perdessem a “aura”. Uma daquelas “situações a que se pode levar o resultado da 

reprodução técnica da obra de arte”690 – aquilo que, como sabemos, o devir confirmou e 

no presente faz a fortuna e a felicidade de muitos.  

Mário Dionísio regista também o programa do movimento da Bauhaus, que 

aspira à reconciliação da arte com o artesanato, sem que, no entanto, deixe de 

reconhecer a mais-valia da máquina e do seu rigor funcional. Diz o autor que “O 

funcionalismo na arquitectura, o construtivismo nas artes aplicadas e decorativas e a sua 

adaptação à produção industrial, certamente o definem”. Contudo, o Bauhaus teve um 

importante papel no que respeita à pintura. Segundo o autor, Kandinsky, Klee, 

Schlemmer  e  Feininger, todos professores da  Bauhaus,  “evitaram que a pintura no  

                                                            
687 Mário Dionísio, “A Paz a Branco e Negro” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 469. 
688 Ibid. p. 474. Citando André Lhote 
689 Ibid. pp. 475, 476. 
690 Walter Benjamin, “A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica” in Sobre Arte, Técnica, 
Linguagem e Política, Relógio d’Água, Lisboa, 1992, p. 78. 
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sentido tradicional fosse alguma vez esquecida e fê-la dar um passo importante que 

temos que considerar um momento de síntese das várias correntes em que cada um 

desses artistas tomara parte: orfismo, Cavaleiro Azul, construtivismo”691. Mas apesar 

deste consenso, Kandinsky e Klee, que consideravam a abstracção como um processo 

essencial para a criação da arte, não deixaram de encontrar as mesmas divergências que 

haviam encontrado na Rússia, entre os defensores da “arte pura” e os construtivistas, 

representados por Lazlo Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer e Lyonel Feninger692. De 

qualquer das formas, depois do fracasso da primeira República alemã de Weimar, a 

partir de 1924 a Bauhaus começou a ser alvo de crescentes ameaças, mudando-se para 

Dessau, depois para Berlin, e em 1933 é encerrada por Hitler, que considera a arte da 

Bauhaus de “arte degenerada”, e convertida numa escola de nazis693. 

Mas a tal “intenção prática”, unida “ao maquinismo”, às “novas técnicas de 

produção”, à “guerra” e à “anarquia económica”, que “estendiam e estenderiam os seus 

tentáculos aos mais importantes e aos mais insignificantes aspectos das relações 

humanas, ao pensamento, à sensibilidade, à cultura, à arte”694, tudo contribuiu para o 

desejo de refúgio no reino do sonho.  

“A Omnipotência do Sonho” é o título dado por Mário Dionísio ao capítulo - o 

nono da quarta parte – onde analisa o Surrealismo, um movimento pictórico que 

“continua os propósitos os provocatórios de Dada”695.  

A partir de 1919, os poetas André Breton, Louis Aragon e Philippe Soupault, 

levam a cabo escrita automática nos seus ensaios696. Mediante a destruição das imagens 

estereotipadas, Breton, o mentor principal do Surrealismo, pretende representar a 

realidade do sonho e do desejo. O seu encontro com Sigmund Freud em 1921 e a 

descoberta das artes africanas e da Oceania, permitem-lhe “enriquecer a sua obra com 

referentes sensuais e sexuais, o niilismo nas obras dada”697. O que começou por ser uma 

actividade esporádica de poetas, acaba por se tornar um movimento, com o primeiro 

Manifesto do Surrealismo realizado por Breton e divulgado no Revista Révolution 

Surrealiste, em 1924, onde colaboraram Miró, Ernst, De Chirico, Arp, Tanguy698. No  

                                                            
691 Mário Dionísio, “A Paz a Branco e Negro” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 482. 
692 Cf. Edina Bernard e Marta Marín Anglada, Las Vanguardias (1905-1945), p.82. 
693 Cf. Ibidem. 
694 Mário Dionísio, “Recusa e Intervenção” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 495. 
695 Mário Dionísio, “A Omnipotência do Sonho” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 498. 
696 Cf. Edina Bernard e Marta Marín Anglada, Las Vanguardias (1905-1945), p. 96. 
697 Cf. Ibid. p. 98 
698 Ibidem. 
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Manifesto do Surrealismo, Breton dita os preceitos filosóficos deste movimento: “«o 

surrealismo assenta na crença na realidade superior de certas formas de associações 

menosprezadas até ao seu aparecimento, na omnipotência do sonho, no jogo 

desinteressado do pensamento” e “tende para arruinar definitivamente todos os outros 

mecanismos psíquicos e para substituí-los na resolução dos principais problemas da 

vida»”699. Ou seja, este programa implica uma luta contra a razão e contra tudo o que 

está estabelecido. Breton considera o Surrealismo “«um automatismo psíquico», uma 

inscrição libertadora de impulsos inconscientes «sem intervenção reguladora da 

razão»”700. Segundo Mário Dionísio, Salvador Dali adere ao movimento apenas a partir 

de 1929, contudo, embora seja o pintor que representa o Surrealismo mais 

superficialmente, “obedecendo a um «método paranóico-critico»”701, é, ainda hoje, o 

surrealista que o público melhor conhece. Este movimento cruzou-se com outros e neles 

“instilou a sua marca profunda. Nem Picasso se lhe pôde furtar. Embora nunca tenha 

aderido ao movimento que, sob tantos aspectos contrariava a sua concepção de 

pintura”702, em 1925, participa na primeira exposição do grupo onde também participa- 

ram Klee, Man Ray, Masson, De Chirico y Pierre Roy703.  

A partir de 1929 surge a primeira crise entre os surrealistas, por questões 

políticas. Diz o autor que estes pintores vivenciavam uma “estranha sociedade, onde a 

prosperidade sem precedentes, as empresas colossais, os altos salários, as felizes 

especulações da Bolsa, estavam a ser perigosamente minadas pela própria dinâmica que 

as engendrara”. E foi precisamente esta estranha sociedade, que brevemente irá marcar a 

história dos homens e da arte, que o “Surrealismo era fruto e agente”704.  Quando se fala 

em subconsciente, pensa-se em Surrealismo. A arte surrealista traduz à letra as teorias 

de Freud. Embora seja uma “exploração audaciosa” e que historicamente “ninguém 

contesta”, na perspectiva de Dora Vallier, ao analisar a evolução da arte abstracta somos 

levados “a ver que, afinal, o campo do subconsciente explorado pelo surrealismo é 

limitado, pelo facto de esta corrente artística se manter nos limites da figuração”. E 

acrescenta  que  o Surrealismo  é,  afinal,  o  “simbolismo axial  da  psicanálise” 705. Para  

                                                            
699 Mário Dionísio, “A Omnipotência do Sonho” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp. 498. -500. 
Com citações do primeiro Manifesto do Surrealismo de André Breton. 
700 AA.VV. Arte Desde 1900, Modernidad, Antimodernidad, Postmodernidad, pp. 16,17. 
701 Mário Dionísio, “A Omnipotência do Sonho” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 507. 
702 Ibid. p. 513. 
703 Cf. Edina Bernard e Marta Marín Anglada, Las Vanguardias (1905-1945), p.99. 
704 Mário Dionísio, “A Omnipotência do Sonho” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p.513. 
705 Dora Vallier, A Arte Abstracta, pp. 28,29. 
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Mário Dionísio, os surrealistas nada mais faziam do que proclamar “a sua 

incompatibilidade com a extrema confusão que reinava no mundo, gritavam a 

necessidade de destruir toda a ordem social vigente, intitulavam-se revolucionários.” 

Mas enquanto mergulhavam no mundo do subconsciente, “essa mesma época detestada 

precipitava-se para antagonismos cada vez mais graves e violentos, bem indiferentes à 

acção desses seus inimigos afinal inofensivos”706: os artistas. 
 
Nas páginas seguintes, já no capítulo “Ao Serviço de” – o décimo da quarta parte  

– Mário Dionísio faz uma abordagem histórica. É também o momento em que o autor 

vai então reafirmar as ideias sobre o Neo-Realismo, assinalando: as obras literárias que 

pontuam o início do “regresso à realidade”; as obras dos pintores neo-realistas 

mexicanos José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera e do brasileiro 

Cândido Portanari; e os paradoxos existentes entre a produção de uma arte totalmente 

engagé e a produção de uma arte que deixa “fluir a seiva”, qual árvore de Klee, onde o 

artista não é “nem dono, nem servidor – intermediário apenas”707. Neste ponto, o autor 

também sublinha a Guerra de Espanha a fim de contextualizar a célebre Guernica de 

Picasso, passando depois para as referências contextuais da II Guerra Mundial. 
 

Em 1929, a sociedade é minada pelo “descalabro de Wall Street”, pela “perda de 

confiança nas ideologias técnicas progressivas e agitação social”. O “desemprego, a 

fome e a incerteza do dia seguintes” estavam garantidos. É o império da desordem, do 

caos e da miséria. Mas isso não impedia que o presidente dos Estados Unidos, nas suas 

palavras de despedida do governo, proferisse palavras como “No país reinam a 

tranquilidade e o contentamento…”708. Mas afinal, tudo não passava de aparências. As 

esperanças postas na “Sociedade das Nações” dissipavam-se. “As crises em cadeia 

atiravam os países para um clima perfeitamente oposto ao do liberalismo” e resvalavam 

para “nacionalismo económico, para sistemas de economia planificada dentro de 

estruturas de auto-suficiência”. A “febre da industrialização” e “a crescente ameaça do 

exemplo de Leste”, “as exigências operárias” geram na “gula patronal”a vontade de 

acabar com duas realidades indesejáveis: “a máquina, que esvazia o homem da sua 

espiritualidade, e a luta de classes, que nele substitui o amor pelo ódio”. As grandes 

potências eram vulcões prestes a rebentar. Por um lado a URSS, por outro, na Europa,  

                                                            
706 Mário Dionísio, “A Omnipotência do Sonho” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 519. 
707 Mário Dionísio, “A Paz a Branco e Negro” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 493. 
708 Mário Dionísio, “A Omnipotência do Sonho” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 514. 
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as políticas da Roma de Mussolini e da Alemanha de Hitler. Quanto à ideia de fazer 

regressar a arte artesanal “era naturalmente uma simples miragem”, pois passado pouco 

tempo surge a “sanha contra a máquina e o capital, a palavra «Revolução», não eram 

muito mais do que um hábil expediente de propaganda política” 709, e reacções contra a 

arte que no momento os artistas produziam. O autor refere que, em 1934, “Hitler decreta 

que toda a arte moderna é «degenerada» (…). Cubismo, dadaísmo, futurismo, 

impressionismo e o resto”710, exigindo que todos os artistas se alistassem numa 

“organização oficial” por si criada, submetendo assim as suas obras a um forte controle 

antes de serem expostas. Era o tal “regresso à ordem”, que assinalámos no início. 

E na pintura, marca-se o “regresso à realidade”, reclamada pelo “ex-surrealista” 

Aragon, em 1935, no “Congresso Internacional dos Escritores para a Defesa da 

Cultura”. Em 1933, o “ano do triunfo do nazismo na Alemanha”, André Malraux 

publicara A Condição Humana. Em 1934, Aragon começara, com Os Sinos de Bâle, 

uma série de romances a que dá a “designação genérica de «O Mundo Real»”. Paul 

Éluard, poeta francês e um dos principais pilares do Surrealismo, refere que “chegou o 

tempo em que todos os poetas têm o direito e o dever de sustentar que estão 

profundamente enraizados na vida dos outros homens, na vida comum”711.  

Em suma, tudo abria caminho para um “regresso à realidade” na arte: um 

movimento que, segundo Mário Dionísio, se operou espontaneamente e que “se observa 

no esforço de renovação que a pintura atravessa em França entre 1934-1937”. Uma vez 

que se considerava que o Cubismo estava “morto” e “recusando-se a ideia de que a arte 

deve ser inútil, se voltam para os processos tradicionais da composição e ao assunto 

legível à gradação, ao volume”. Mas, no momento, o tal “regresso à realidade” conta 

com todos os artistas e escritores que encaminham, como Léger, “todas as suas 

experiências num sentido mural, de fácil leitura” 712: a Composição com três Figuras 

(1932), ou Os Desportos (1935), são exemplo disso. 

 Mas a arte abstracta ainda não desapareceu. “Pelo contrário, ela renova as suas 

forças com o regresso de Kandinsky da Alemanha, o recomeço das composições 

rítmicas de Delaunay, até com a reabilitação do cubismo feita por Villon (…) e por 

Lhote. Mas ainda não é a sua hora.”713.  

                                                            
709 Mário Dionísio, “Ao Serviço de” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp.519,520, 521. 
710 Ibid. p. 523. 
711 Ibid. p. 524. Citando Paul Éluard. 
712 Ibid. p. 525. 
713 Ibidem. 
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Os acontecimentos político-sociais atingem tudo e todos. Agora as vontades 

artísticas e literárias têm uma preocupação dominante: “a realidade exterior”. Mas o 

autor assinala que também existem artistas “nas margens do Sena bastante indiferentes à 

tempestade que enegrece o horizonte”. Matisse, Marquet ou Bonnard continuam a 

trabalhar na serenidade dos seus ateliers. Contudo, conforme também assinalámos no 

início, muitos são os que se reúnem em “debates públicos, como os organizados em 

1936 pela Casa da Cultura de Paris que ficaram conhecidos pela «Querela do 

Realismo»”. O que propunham então nestes debates? – A “posição do artista perante a 

sociedade e a própria arte” 714. Segundo refere o autor, o artista “considera-se agora no 

«seio da comunidade», deseja colaborar «na realidade positiva» e não deve, para isso, 

apenas «pôr-se ao lado das massas que trazem em si próprios germes da regeneração, 

mas fundir-se com elas»”715. Ora, conforme pudemos constatar, aqui está outra das 

ideias que Mário Dionísio já defendia antes da escrita de A Paleta e o Mundo.  

Antes de proceder à análise da pintura, o autor informa-nos ainda como é que 

arte se vai transformar “em mera propaganda”, assinalando uma síntese das regras que, 

na perspectiva de Amédée Ozenfant, um pintor purista que já referimos, são primordiais 

para o artista se predispor a trabalhar inteiramente “ao serviço de”:  
 
«1º pintar para todos portanto pensar no proletariado universal; 2º a obrigação de nos 
exprimirmos tão universalmente quanto possível. (…). Todo o artista que se coloca 
voluntariamente acima da confusão social e política, julgando colocar-se numa posição 
favorável, priva-se, pelo contrário, de toda a possibilidade de concordância com o seu 
tempo».716 
 
Regras que, na perspectiva do autor, estão “confessadamente ao serviço de” e 

identificam: 
 
a «liberdade absoluta» do criador e a sua posição de fuga ou de recusa com um acto de 
colaboração com as forças conservadoras, logo o neo-realismo se viu (e se veria) 
violentamente atacado. Por um lado, parecia pôr o artista numa atitude de vassalagem 
pessoalmente inaceitável e extremamente perigosa para a própria arte. A arte transformar-
se-ia em mera propaganda. Por outro lado, a designação de realista - depois de tantos 
anos de luta artística, durante os quais toda a renovação se processara precisamente 
contra o realismo ou contra o que assim se considerava - fazia recear um regresso puro e 
simples a técnicas obsoletas de pintar e a uma possível prática, rotineira e anónima, 
indiferente aos valores plásticos que haviam, enfim, conquistado direitos de cidade na 
concepção dos artistas, junto da crítica e até de certo sector do público.717 
  
  
No  fundo,  o contrasenso  para o qual o autor  chama a  atenção terá sido o cerne  

                                                            
714 Ibidem. 
715 Ibid. p. 526. Citando Louis Aragon. 
716 Ibid. p. 528. 
717 Ibid. p. 528. 
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não só da “Querela do Realismo” em França, como da “polémica interna do Neo-

realismo” em Portugal: se o criador se coloca “ao serviço de” ele não cria, está de novo 

a obedecer a regras718. A tal “seiva” deixa de fluir, de transmitir. Nenhuma árvore 

cresce, porque queremos que ela cresça e frutifique. Ela cresce e dá fruto, quando as 

condições são as adequadas ao seu desenvolvimento. De qualquer das formas, ela 

necessita de meios para crescer: água, luz, terra. Precisa especialmente do meio 

ambiente, daquilo que ele dá e, por vezes, da mão do homem, mas este é o ‘ciclo 

natural’ das coisas. Para além disto, se o que se criticava era precisamente a mimesis da 

realidade, então agora contrariava-se o desenvolvimento da arte, arriscando “um 

regresso puro e simples a técnicas obsoletas”. Citando Marcel Gromaire, o autor refere 

que “o real não é apenas o que está ao alcance da nossa mão, ao alcance dos nossos 

olhos, é também o que está ao alcance do nosso espírito e o que não está ainda ao 

alcance do nosso espírito”. O real é algo que é e está porvir.  

Em relação à arte ao serviço da propaganda política, Mário Dionísio coloca, 

pertinentemente, as seguintes questões: “Mas haveria arte que não fosse propaganda? A 

arte religiosa não era propaganda? Os frescos, os vitrais, as estátuas das catedrais, 

seriam acaso menos arte por manifestamente propagarem um ideal? Considerar-se-ia, 

ou não, «de propaganda» a obra de arte, conforme os ideais cuja propaganda fizesse?” – 

Põe-se aqui em questão “a ideia de obrigação e a ideia de liberdade” 719. Ora voltamos à 

questão que o autor refere, quando cita Klee: o artista não é nem dono, nem servidor, 

mas sim, e apenas, ‘o tronco da árvore’, i.é., o intermediário que leva a seiva às folhas, e 

que para isso precisa de liberdade para que ela possa fluir. Quer dizer, o artista precisa 

de liberdade para criar. Para o autor, querer racionalizar a produção artística é impedir 

que ela se desenvolva. “É querer ordenar o inordenável, prever o imprevisível, (…). 

Pode-se influir de mil maneiras indirectas no acontecimento estético. Mas esse é o 

limite. Não se pode intervir directamente no próprio fenómeno da criação”.720  
 
Continuando na busca de definições adequadas ao novo modo de ver o real, 

Mário Dionísio procura apoio constante nas teses dos escritores, poetas e artistas 

plásticos, que participaram nos célebres debates, que deram origem à “Querela do 

                                                            
718 Cf. Mário Dionísio, “Mãos que Constroem Sonhos” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp.94-
103. Neste capítulo o autor trata da posição do artista na sociedade, desde o século XV, em que “os 
artistas são ainda meros artificies” e que não são “génios, mas trabalhadores que satisfazem encomendas” 
(Ibid. pp.95 a 97).   
719 Mário Dionísio, “Ao Serviço de” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, pp. 528, 529. 
720 Mário Dionísio, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, pp. 29,30. 
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Realismo”, essencialmente: Marcel Gromaire, Aragon, Jean Lurçat, Fernand Léger, 

André Lhote, Jean Cassou – o que não vamos, agora, analisar sob o risco de repetirmos 

o pensamento de fundo, que está na base da “polémica interna do Neo-realismo”, que já 

expusemos no início721.  

Seguidamente o autor faz uma análise histórica assinalando a Revolução, que 

eclodia no ano de 1910 no México, preparando assim o terreno para a abordagem à 

pintura mexicana, onde assinala a posição dos artistas em relação à referida Revolução.  
 
 Segundo Mário Dionísio, “se Orozco é eminentemente crítico e Rivera genial 

interprete da história, Siqueiros é a chama do entusiasmo, inquieta e turbulenta, que 

indica à posterioridade a obrigação de continuar no caminho iniciado, que não considera 

uma meta, mas uma fase”722.  

Orozco “não crê na Revolução” e entende que ela “não passara de “intrigas 

subterrâneas entre amigos de hoje, inimigos de amanhã, dispostos a exterminar-se 

mutuamente quando a hora chegar”723. No entanto, ainda que sob uma perspectiva 

crítica, não deixa de representar os factos, ainda que os pinte apenas como pretexto de 

pintura. Por outro lado, para Rivera “A arte é propaganda ou não é arte” –  o que, à 

partida, parece querer dizer que não só vivenciou, como participou activamente na 

Revolução, estando inclusivamente ao serviço dela. No entanto, Mário Dionísio 

acrescenta que “por isso, talvez, Rivera se interessou tão pouco por criar para essa 

«propaganda» uma linguagem própria firmada em valores plásticos seguros” 724. 

O autor da primeira obra neo-realista vista em Portugal, na Exposição do Mundo 

Português em 1940, Café, de Portinari, é inevitavelmente assinalada por Mário 

Dionísio. Entende que nesta obra, o pintor brasileiro revela “o seu carácter de muralista 

e a sua decisão de pôr a mais audaciosa linguagem artística do seu tempo ao serviço 

urgente dos camponeses do seu país e do homem de todo o mundo”725. É também uma 

pintura de intervenção social, plena de referências da realidade vivida pelo pintor. Na 

perspectiva do autor, esteticamente, a intenção de Portinari “é acima de tudo traduzida 

                                                            
721 Cf. p. 43 e seguintes desta dissertação.  
722 Mário Dionísio, “Ao Serviço de” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 540. Citando Fernando 
Gamboa. 
723 Ibid. pp. 540, 541. 
724 Ibid. p. 538. Citando Fernando Gamboa. 
725  Ibid. p. 543. 
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pela deformação do modelo, ao extremismo expressionista, em que desarticula figura e 

composição”726. Trata-se da linguagem do “novo realismo” brasileiro.  

Conforme já vimos, para o autor da A Paleta e o Mundo o uso da “deformação” 

é fundamental para a ampliação do significado de realismo. Com ela atinge-se “aquela 

simplicidade que, segundo Lejnev, não implica a monotonia do estilo, mas a 

superioridade do pensamento, o detalhe eficaz, o liame interno de todos os elementos da 

obra”727. Este conceito é uma constante na sua obra, uma alternativa à mimesis. E 

confirmando a continuidade do seu pensamento, temos também a possibilidade de 

encontrar o referido conceito não só neste ponto como também, por exemplo, nas 

análises das obras de Ingres, Delacroix, dos artistas expressionistas, de Van Gogh – 

confirmando-se assim a quarta tese que apresentamos no Capítulo I. 
 
Ainda no capítulo “Ao Serviço de”, Mário Dionísio faz um resumo da guerra de 

1936-1939, em Espanha, e referências à Guernica de Picasso. Assinala ainda o início 

das hostilidades, que iriam dar origem à II Guerra Mundial pontuando de novo a 

ideologia do Realismo Socialista e respectiva exaltação conteudista de Zhdanov – 

assunto que também não vamos analisar ao pormenor, uma vez que autor mantém todos 

os pontos de vista que expusemos inicialmente. Não obstante, citaremos e 

comentaremos algumas afirmações que nos pareçam mais pertinentes. 
 
Com o conflito mais atroz que o mundo alguma vez conheceu, grande parte dos 

artistas foram obrigados a emigrar para outros países. “Os artistas dispersavam-se, 

desapareciam na clandestinidade, mudavam de terra e de nome.” A arte era pilhada. 

Mário Dionísio, criticamente, informa-nos que “Goerinng tratava de levar tapeçarias e 

quadros para a Alemanha, «para estarem mais protegidos» (e não desdenhava, aliás, 

«proteger» alguns «degenerados», como Van Gogh, Cézanne, Matisse…) ”. Perante tal, 

tentava-se pôr a «arte degenerada» fora do alcance da cobiça alemã728. 

Guernica, a obra que levou alguns soldados alemães a perguntarem a Picasso, 

por que motivo pintava aquelas coisas, ao que o pintor respondeu “Não fui eu que fiz 

isto, mas vocês?”. Depois dela, Picasso “entrava no período mais agudo do tratamento 

cruel e angustioso do modelo, retalhando rostos, abrindo e desmembrando corpos numa 

raiva de  destruição  e de  amor  que  destrói  para  salvar”. Exemplo disso são “as tantas  

                                                            
726 Mário Dionísio, “Testemunhos” in Gazeta Musical e de Todas as Artes, nº 132, Março de 1962, p.25. 
727 Mário Dionísio, “Ficha 5” in Seara Nova, Nº 765, Abril de 1942. 
728 Mário Dionísio, “Ao Serviço de” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 552. 
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Mulher Sentada, de 1941-1944”, Mulher Nua a Pentear-se (1940), Mulher com a 

Alcachofra (1942). “O ambiente geral era o da arte ao serviço da Paz”. Esboça-se “um 

certo regresso ao realismo” 729.  

Mas depois da guerra, como refere Theodor Adorno, “Tornou-se manifesto que 

tudo o que diz respeito à arte deixou de ser evidente, tanto em si mesma como na sua 

relação com o todo, e até mesmo o seu direito à existência”.730 

O mundo divide-se em dois blocos, que perigosamente se opõem: é a “guerra 

fria”. Entretanto, em França, surge o discurso sobre o “homem”. Por um lado, a 

apologia dos conservadores em prol da preservação da cultura nacional, e por outro, “os 

defensores da reconstrução da cultura e da sociedade sob os princípios do Partido 

Comunista Francês, o PCF”. Nestes discursos, incluíam-se os textos filosóficos 

existencialistas de Jean-Paul Sartre, as propostas humanistas mais conservadoras de 

Camus, mas que tinham a “simpatia dos intelectuais liberais, que defendiam um aspecto 

do modernismo do período entre as duas guerras”731. Perante esta tensão, Mário 

Dionísio conclui que: 
 

 só o clima particular de tensão que caracteriza a guerra fria poderá explicar não só que os 
antagonismos estéticos, em vez da superação que se esboçava durante e após a última guerra, 
se tenha intensificado (generalização crescente da arte abstracta e aceleração da sua 
desagregação até ao informalismo), como haja podido surgir ou afirmar-se com virulência 
extrema uma concepção de arte e de realismo na qual perigosamente se confunde a utilidade 
da arte com o seu utilitarismo imediato, a função social da arte com propaganda no seu 
aspecto superficial, a propaganda que qualquer arte sempre implica com o seu objectivo 
primeiro e último. Segundo esta doutrina «realista», o que define a arte é a orientação 
ideológica que o seu autor nela convictamente afirma e a utilidade que por isso ela exerceria; 
a obra reflecte o ideal duma classe determinada da sociedade e o pensamento daquele que a 
produz, de maneira directa e deliberada; e tal como os homens, num panorama político, se 
podem considerar divididos, nas suas linhas gerais, entre os que lutam pela conservação de 
privilégios de classe, assim a arte é progressiva (realista) ou decadente (moderna).732 
 

Mas o autor acrescenta ainda que: 
 

Na primeira destas artes a progressiva ou realista, só interessaria o «conteúdo», não sendo a 
«forma» mais do que um elemento secundário que o artista deve saber submeter aos interesses 
daquele; na segunda decadente ou moderna, o «conteúdo» seria um simples pretexto ou não 
chegaria mesmo a existir, reduzindo a arte a uma «forma» insignificativa e vazia - donde o 
apodo pejorativo de «formalismo».733     

 
O “regresso ao realismo” implicou o regresso à representação pictórica, onde os  

                                                            
729 Mário Dionísio, “A Força e a Forma, Os Caminhos Convergentes” in Vértice nº91, Vol. XI, Março 
1951. 
730 Theodor Adorno, Teoria Estética, Edições 70, Lisboa, 2006, p.11. 
731 AA.VV. Modernismo em Disputa, A arte desde os anos quarenta, Cosac & Naify Edições, São Paulo, 
1998, p.128. 
732 Mário Dionísio, “Ao Serviço de” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 557. 
733 Ibidem. 
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referentes e as semelhanças com a realidade exterior são evidentes, porém, não em 

proveito da arte em si, mas sim em função de conteúdos ‘engajados’. O que o autor 

sublinha e lamenta, pois esperava que o efeito da guerra tivesse aberto as mentes o 

suficiente para que a arte evoluísse sem exigência de servilismos, nem condenações. 

Todavia, a arte dividiu-se entre a que tinha “utilidade”, e por isso era “progressiva”, 

“realista”, e a que entendiam que não tinha utilidade nenhuma deixou de ser 

“degenerada”, para passar a ser “decadente” ou, como diz Zhdanov, “depravada”734, ou 

seja, a “arte moderna”. Naturalmente que, no primeiro caso subjaz a sobreposição do 

«conteúdo» à «forma». Existem referentes e semelhanças com a realidade exterior a que 

o artista se deve submeter. No segundo caso, reduz-se a algo “vazio” e informe. Como 

não existem as tais semelhanças nem referências, então a pintura será um “simples 

pretexto” ou então nem sequer existe, porque não passa de um ‘monte’ de cores e de 

formas insignificativas e vazias. 

Para além disso, o autor surpreende-se com o facto de a concepção do Realismo-

socialista zhdanovista, portanto, estalinista, ser “a contradição flagrante entre os seus 

pontos principais e as bases filosóficas de que diz inspirar-se” – o que subentende uma 

alusão encriptada ao materialismo dialéctico de Karl Marx. Mas Mário Dionísio, 

continuando a evocar Marx na sua crítica ao zhdanovismo-estalinismo, diz ainda que 

também se surpreende com o facto de “admitir-se, ao mesmo tempo, que «a arte dum 

país só pode exercer verdadeira influência na de outro país quando nele se encontram 

condições económicas e sociais semelhantes» e que uma fórmula tão esquematicamente 

concebida mantenha a validade em todos os cantos do mundo” 735. Daí que o autor 

entenda que só o clima da “guerra fria” poderá explicar estes “antagonismos” e a arte 

informal.  
 
 No último capítulo, “Na Hora do Abstracto” – o último da quarta parte e de A 

Paleta e o Mundo – Mário Dionísio, continua a sublinhar a história social. Assinala que 

em 1949 “a confusão ideológica” continuava a reduzir tudo ao “assunto”, ao tema da 

pintura. Mas também mergulha nas questões existencialistas e nas raízes da 

fenomenologia de Edmund Husserl. 

A época que se seguiu ao primeiro uso da bomba atómica é descrita como a “era  

 

                                                            
734 Ibid. p. 560. 
735 Ibid. p. 557. 
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da ansiedade”736. Uma ansiedade que leva o homem a questionar a sua existência. 

 O “fragmento toma o lugar do todo” –  diz o autor referindo Roquetin, um 

personagem de Náusea de Jean-Paul Sartre. 
  

Monstruoso e fascinante, o fragmento toma o lugar do todo. O que parecia um ponto 
insignificante e perfeitamente estável desentranha-se em milhares, em milhões de facetas, de 
forças que se desintegram e destroem tudo o que se sabia e em que se cria. Que escala é esta? 
Há uma escala, uma bitola? (…) A vida tem um sentido? Os «outros» existem, senão como 
revelação definitiva do Inferno («o Inferno são os outros»)?Em face do homem está o Nada. 
Um Nada que parece decorrer da essência da realidade e não da própria crise de que ele é 
vitima e agente.737 

 
 
E mais a frente, citando Michel Seuphor, o autor acrescenta: 
 

«a arte abstracta não suprime a natureza, mas exprime-a doutra maneira», e o artista 
abstracto, embora se instale, «ao contrário do impressionista, no terreno da interioridade ou, 
antes, abra o seu campo interior diante da tela com a qual dialogará à porta fechada», nessa 
mesma interioridade conserva os «traços indeléveis»que o espectáculo da natureza nesse  
campo interior deixou gravados. Nada disto, porém, anula o carácter fragmentário que marca 
o quadro abstracto. E é precisamente naquela diferença de atitude perante a natureza, nesse 
tomar o fragmento pelo todo, sem que assim o reconheça, nesse diálogo «à porta fechada», 
que a contingência histórica e a limitação filosófica e estética do abstracto se denunciam.738 

 
 
O todo desfaz-se em infinitos “pontos insignificantes”, pequenos nadas que, no 

entanto, decorrem da realidade fragmentada, deformada, ampliada, mas que ainda assim 

é ela própria que se dá a conhecer. A arte abstracta é “um momento extremo”.  “É a 

experiência e a análise exaustiva de um pormenor – que se amplia, que se deforma, que 

se expande, até toda a noção de escala se perder e poder então afirmar-se como o 

todo.”739  

Mário Dionísio, questionando o sentido da vida, a existência dos “outros” e num 

sentido de retorno às coisas em si, faz ainda uma alusão fenomenológica à “essência da 

realidade”: a tal realidade que se desintegra, se fragmenta, tomando a parte o lugar do 

todo para desvelar e dar a conhecer a realidade essencial. Uma realidade que a 

inseparabilidade de conteúdo-forma e a convergência para a unidade, explicam.  

 
Em suma, em relação à recepção da obra: independentemente da pintura 

abstracta ser uma representação informe, sem qualquer tipo de semelhanças com a 

natureza, se quisermos explicar o que é que há de constante na análise de Mário 

Dionísio à pintura moderna, diríamos que essa constante se encontra na recepção nega- 

 

                                                            
736 AA.VV. Modernismo em Disputa, A arte desde os anos quarenta, p. 145. 
737 Mário Dionísio, “Na Hora do Abstracto” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 563. 
738 Ibid. p. 566. 
739 Mário Dionísio, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, p. 23. 
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tiva do público sempre que a novidade acontece.  

Na perspectiva do autor, para que a arte adquira um valor estético e se 

desenvolva é necessário que haja um diálogo constante entre ela e o público. Por isso é 

essencial educar o público para o sensibilizar para a arte. No fundo, no seu projecto, 

eivado de utopia, vislumbra-se o desejo de um devir onde existe a possibilidade de uma 

recepção estética da arte, não só por um público especialista, como também por um 

“público mais vasto”.  

Em relação ao significado de realismo: para o autor, ele não está neste ou 

naquele tipo de desenho, neste ou ”naquele conceito de cor, na pintura a duas ou três 

dimensões, no quadro de cavalete ou na pintura mural. É no próprio conceito de vida 

que o artista grava na tela que o realismo existe, ou não”740. Daí que afirme que, 

“abstraccionismo e tendência realista buscam-se, aparentam-se, interpenetram-se, 

elaboram demorada mas manifestamente a sua síntese”741. Para Mário Dionísio, a 

“tendência militante e tendência abstracta, responsabilidade e prazer gratuito, 

intervenção e recusa” são “duas faces dum mesmo rosto, duas faces igualmente 

incompletas e igualmente forçosas, igualmente fascinantes e igualmente míseras, 

míseras e fascinantes, do homem mutilado”742.  

Podemos então dizer que no realismo de Mário Dionísio, grosso modo, ‘cabe 

tudo’. A realidade é muito ampla, é um universo infinito de significados e é 

suficientemente elástica para poder considerar a abstracção como parte do real. Para 

além de haver a possibilidade de deformação e de desintegração do signo na 

representação, há ainda a possibilidade de, como refere Roland Barthes, de “esvaziar o 

signo e recuar infinitamente o seu objecto até pôr em causa, de uma maneira radical, a 

estética secular da «representação»”743.  

Para o autor de A Paleta e o Mundo, a abstracção é a ampliação, ou redução, da 

realidade, é o caminho para a materialização da cor e da forma. Ampliando, ou 

reduzindo, a realidade, o artista está a representar a sua essência. Porque, afinal, a 

essência dessa realidade é também ela parte da unidade, do todo que a constitui. 

 
  

                                                            
740 Mário Dionísio, “A Força e a Forma, A Propósito dos Encontros em Paris” in Vértice, nº 93, Vol. XI, 
Coimbra, Maio 1951. 
741 Mário Dionísio, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, p. 34. 
742 Mário Dionísio, “Na Hora do Abstracto” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 572.  
743 Roland Barthes, “O Efeito de Real” in Literatura e Realidade (apresentação de Tzvetan Todorov), 
Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1987, p. 96. 



 
 

 

CONSIDERAÇÕES E REFLEXÕES FINAIS  
 

 
  Mas, rigorosamente, cientificamente, quem pode  assegurar  que a   arte 

 que  vem  e  que  convém é  esta  e  não aquela? Quem  poderia  permitir-se 
essa  ilusão, depois de examinar  com  alguma  demora  os tantos elementos 
materiais e  espirituais, colectivos  e individuais, conscientes e inconsciente, 
que, sem  trégua,  opõem  e  ligam,  indissoluvelmente, a  paleta e o mundo? 

 
MÁRIO DIONÍSIO, A Paleta e o Mundo 

 
Ao longo da dissertação procurámos traçar o percurso teórico de Mário Dionísio 

em A Paleta e o Mundo, tentando esclarecer alguns dos mecanismos que fundamentam 

as opções tomadas pelo autor, no âmbito da pintura moderna. Para tal apoiámo-nos num 

conjunto de meios teóricos disponíveis, em autores que nos auxiliaram na reflexão e na 

construção de um ponto de vista sobre a obra e percurso seguido pelo seu autor. 

No início da “Conclusão” de A Paleta e o Mundo, Mário Dionísio escreve uma 

frase que tem implícita uma tese aparentemente simples, mas que, contudo, é pertinente 

e define bem tudo aquilo que a arte é: um “fenómeno estético (…) extremamente 

complexo"744 – uma tese que este ensaio confirma. Por isso, a longa ‘aventura’ em que 

mergulhámos foi também ela extremamente complexa e plena de incursões no quadro 

das teorias da arte moderna e contemporânea. Não obstante, em jeito de conclusão 

possível, assinalamos alguns dos aspectos que consideramos mais relevantes, quando há 

ainda tanto caminho, fascinante e fértil, por percorrer sugerido pelas relações 

interactuantes que o autor estabelece entre a paleta e o mundo. 

Das várias actividades que são atribuídas a Mário Dionísio, a de historiador de 

arte não é habitualmente uma delas. Aliás, o próprio não se reconhecia como tal. 

Todavia, não podemos deixar de admitir que A Paleta e o Mundo mergulha, quase por 

inteiro, no âmbito desta disciplina. Mas este ‘quase’ reserva uma explicação: o autor 

assinala no princípio e no fim de A Paleta e o Mundo, que este ensaio “não é uma 

história, não é um tratado”. Pretendia antes que fosse “uma longa conversa”, embora 

“com saltos e lacunas, desproporções, voluntárias e involuntárias omissões”745. Perante 

estas afirmações, somos levamos a pensar que esta obra não é uma história da arte, nem 

uma história da pintura. Todavia, apesar das tais “lacunas” e “omissões” a que se refere, 

não há dúvida que o que está escrito neste ensaio não deixa de ter um carácter histórico,  

                                                            
744 Mário Dionísio, “Conclusão” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 575. 
745 Mário Dionísio, “Prefácio”, 1ª parte, Vol. I, p. 26 e Ibidem. 
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de ser história. Mário Dionísio faz a interpretação da historicidade dos momentos mais 

marcantes da viragem da pintura moderna - por exemplo, do Romantismo e Naturalismo 

para o Impressionismo, deste para o Neo-impressionismo, ou destes para o Cubismo e 

Abstraccionismo. Ora tendo em conta o significado de historicidade – “carácter do que é 

histórico, do que faz parte da história”746 – reforçado na refutação do autor à teoria do 

reflexo, à história analisada num esquema sequencial, determinado, historicista e 

imanentista, então parece que, quer incompleta ou não, é de história que se trata, neste 

caso, da pintura moderna.  

Em A Paleta e o Mundo, Mário Dionísio não faz um estudo cronológico de 

grandes autores arrumando-os segundo um esquema de vida e obra. O que realiza é um 

ensaio sobre a história da pintura moderna, pela via duma história social, fundamentada 

no marxismo dialéctico, crítico e reflexivo (a maioria das vezes encriptado), e pela via 

da análise formal, mas criticando o radicalismo formalista, dando também espaço a 

autores menos conhecidos e à análise quase pormenorizada das suas obras – por 

exemplo, Odilon Redon, Ferdinand Hodler, Raoul Dufy. Há, portanto, uma abertura à 

pluralidade estética. E é deste modo que o autor tenta despertar a consciência histórica 

dos seus contemporâneos.  

É um ensaio programático em que o seu autor apela à consciência histórica na 

análise das obras de arte. Procurando demonstrar o rumo que entende ser o correcto para 

a compreensão da arte, cria todo um sistema de relações interactuantes entre a arte, o 

público, a ciência, a sociedade, o artista. Neste sentido, começa por se situar 

criticamente em relação: à recepção da arte moderna, a grande questão de fundo de todo 

o ensaio; ao historicismo positivista – a base da polémica entre os Presencista e Neo-

realistas – criticando o ideal de objectividade científicista da história da arte; ao 

radicalismo formalista, mas, no entanto, convoca alguns valores formais para formular 

as suas teses; e ao determinismo e sociologismo marxista, que não cumpre as suas 

próprias reivindicações dialécticas.  

Mas, em todas as ‘frentes’ o autor não se limita a descrever os factos, pois emite 

o seu parecer sobre eles.  

Como vimos, em A Paleta e o Mundo Mário Dionísio também não menospreza o 

passado e não há impermeabilidade ao que lhe é contemporâneo. Antes pelo contrário.  

 

                                                            
746 AA.VV. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa e 
Fundação Calouste Gulbenkian, Editorial Verbo, Lisboa, 2001, p.1994.  
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Através da produção artística do passado, procura a melhor forma de dar a entender os 

problemas que envolvem essa produção e, sequentemente, o que subjaz à arte do seu 

tempo. “Nada se pode rejeitar da herança do passado, incluindo o passado mais 

recente”747. 

O autor acredita que a compreensão da obra de arte não se deve às circunstâncias 

biográficas – confirmámo-lo no Capítulo I. A história é imprescindível, mas para 

compreender a arte é necessário entender que esta não é pura e simplesmente um reflexo 

da realidade em que é criada.  

Para Mário Dionísio a compreensão da arte explica-se em “critérios mais difíceis 

de compreender como os da recepção”748. Embora desenvolva outras relações da arte, a 

relação entre a arte e o público e, consequentemente, a recepção da arte é a questão a 

que Mário Dionísio atribui maior importância em A Paleta e o Mundo. Aliás, ela é o 

leit-motiv de fundo deste ensaio e de todos os artigos que tivemos a possibilidade de 

analisar. É uma temática que gera, no autor, toda uma série de interrogações 

características dum pensamento em que a certeza da dúvida impera. Como assinala 

Eduarda Dionísio, Mário Dionísio era “apologista da dúvida, e isso vê-se na maneira 

como escreve, nos parênteses, nos pontos de interrogação”749.  

Cremos que a importância dada à recepção da arte advém da tal militância 

cultural, que abordámos também no Capítulo I, e que envolve toda uma acção de 

consciencialização histórica e de sensibilização do ‘grande público’ para a arte. A 

propósito, convém relembrar que a arte como facto social insere-se no fim programático 

de A Paleta e o Mundo. Portanto, é natural que esta problemática tenha primazia no seu 

discurso. Existe a consciência duma necessidade geral de aproximar a arte do público. 

Mas o autor também tem “a convicção de que o problema altamente especializado da 

arte interessa a muitos outros problemas do homem e diz directamente respeito a essas 

tantas pessoas que paradoxalmente vivem na ignorância dele”750.  

Digamos que este ensaio tem, em termos doutrinários, um objectivo geral e um 

objectivo mais particular, não deixando de ser colectivo. Isto porque: 

1) Primeiro pretende chegar a “um público mais vasto” – uma acção inerente à 

tal crença na militância cultural, que o PCP não considerava prioritária, mas que o autor  

 

                                                            
747 Mário Dionísio, “Conclusão” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 579. 
748 Hans Robert Jauss, Literatura como Provocação, Vega (2ª edição), Lisboa, 2003, p. 23. 
749 Entrevista a Eduarda Dionísio efectuada no dia 5 de Janeiro de 2012. 
750 Mário Dionísio, “Prefácio” in A Paleta e o Mundo, Vol. I, p. 24. 
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entendia que minimizaria o “divórcio” entre o público e a pintura moderna.  

Mário Dionísio esclarece que a culpa deste afastamento do público da arte não é 

do artista, mas também não é do público. Se ver a arte é algo que se aprende, e o 

público não compreende a pintura moderna, então é porque não o ensinaram a vê-la. Se 

o ensinam a ler, a escrever, a desenhar ou a cantar, mas não o ensinam a “ver um 

quadro”, como pode ele saber, como dizia Picasso, que existe “uma poesia da cor, uma 

vida da forma e do ritmo”751?  

2) Mas, o problema da recepção da pintura moderna não está apenas no 

afastamento do público leigo no assunto. Daí que o autor pretenda que a sua mensagem 

chegue também a um público mais ‘especialista’, assumindo uma posição crítica perante 

este e perante “o furor dogmático” dos marxistas mais ‘ortodoxos’. O que quer dizer 

que o que também faz parte das preocupações de Mário Dionísio, e que parece ser o que 

mais contribui para a sua incredulidade, é a existência daquele receptor que, à partida, 

poderia (ou deveria) entender a arte, mas que a olha e não a vê. Mas para ver não basta 

olhar. Proceder assim é manter-se alheio ao seu conhecimento e não contribuir para o 

seu desenvolvimento. Como refere Jacques Rancière, “olhar é o contrário de conhecer” 

e “o contrário de agir”752. E estas são duas afirmações, que parece que se 

compatibilizam com o pensamento do autor de A Paleta e o Mundo.  

Tal como o artista não é apenas “um registador mecânico dos aspectos exteriores 

da natureza”, mas deve “reinventar” e “ampliar” a realidade, não pela mimesis mas sim 

pela deformação, também o receptor “não é um verificador mecânico do trabalho do 

pintor”753. Porque “ver é tomar parte nessa reinvenção”, é “completá-la pela 

compreensão (…), pelo incitamento, pela exigência”. É ainda abandonar “a 

passividade”, é “a crítica só fácil porque ignorante” 754. O receptor deve deixar de ser 

um mero receptor com um papel estéril e inactivo, para passar a ter uma participação 

activa, de “intervir, em vez de assistir”755.  

Parece-nos que, no fundo, em A Paleta e o Mundo o pensamento de Mário 

Dionísio reserva uma esperança: que a recepção da arte passe a ser uma recepção 

estética, pelo menos para o público ‘mais informado’. É fundamental saber Ver a arte, 

compreendê-la, conhecê-la para a dar a conhecer. Tal como vê a prática da arte como 

                                                            
751 Mário Dionísio, “Conclusão” in A Paleta e o Mundo, 4ª parte, Vol. II, p. 578. Citando Picasso. 
752 Jacques Rancière, O Espectador emancipado, Orfeu Negro, Lisboa, 2010, pp. 8,9. 
753 Mário Dionísio, “Olhar e Ver” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, p. 176.  
754 Ibid. p. 177. 
755Ibidem. Cf. também a “Conclusão”, p. 578. 
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uma força de acção transformadora e acredita que esta pode contribuir para a formação 

de um homem novo, Mário Dionísio também acredita que é possível educar a 

sensibilidade, para que não só os mais informados, mas também os leigos possam 

entendê-la. No entanto, reconhece que não é tarefa fácil, que não basta incluir “uma 

disciplina de História da Arte”756 nos programas escolares e promover palestras de 

divulgação. É preciso algo de mais complexo, algo que vai além daquilo que se ensina 

na escola757. I.é., precisamente, a tal educação da sensibilidade, uma das suas utopias. E 

A Paleta e o Mundo reserva esse sonho, essa utopia: ser acessível à maioria. Por isso foi 

publicada em fascículos.  

Em relação ao artista: deve também intervir na acção de sensibilização para a 

recepção da pintura moderna, porque “a fonte última do poder do artista é dada pela 

sociedade”758. É no seio da sociedade que a sua arte adquire um significado, um valor 

estético. Diria mesmo que é no seio da sociedade que aquilo que o artista cria adquire, 

ou perde, sentido.  

Na nossa perspectiva, em A Paleta e o Mundo o papel do artista na sociedade é 

enaltecido em excesso. Mário Dionísio considera que o artista deve “exprimir os ideais 

do homem comum. Mas isto não significa que (…) seja igual ao homem comum”. O 

artista possui o tal poder de antecipação, uma capacidade criativa e visionária que lhe 

permite ser “um criador” e não apenas um “homem comum”759. Ora se a intenção do 

autor era aproximar a arte do grande público, então cremos que este não seria o caminho 

mais adequado para o conseguir. Conforme refere Mariana Pinto dos Santos, tal posição 

poderá acentuar o “desnível entre artista e público” e faz do artista, “uma espécie de 

guardião de verdades eternas”760. Todavia, o artista é sensível à sua área de interesse, tal 

como qualquer ser comum. É um homem, ou uma mulher, que é pintor, escritor, actor, 

escultor, músico, arquitecto, mas que poderia ter outra profissão qualquer – como, aliás, 

acontecia com o autor, que, para além de escritor e pintor, era também professor. Por 

exemplo, um pintor plástico sensível e atento à realidade que o rodeia poderá até 

‘prognosticar’  o devir dessa realidade ao representá-la, mas tal como  outro profissional  

 
                                                            
756 Ibidem. 
757 Cf. Ibidem. 
758 Ibid. p. 579. 
759 Cf. Mário Dionísio, “Mãos que Constroem Mundos” in A Paleta e o Mundo, 1ª parte, Vol. I, pp.98,99. 
Uma ideia em que o autor insiste no artigo “O Sonho e as Mãos” in Vértice, Nº 125,Vol. XIV, Fev.1954 
(Coligido em Entre Palavras e Cores, Alguns dispersos, 1937-1990, p. 114), e em Conflito e Unidade na 
Arte Contemporânea, pp. 29,30. 
760 Mariana Pinto dos Santos, Vanguarda & Outras Loas, Percurso Teórico de Ernesto de Sousa, p.48. 
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qualquer tem sensibilidade para aquilo que gosta de fazer. Por exemplo, um médico 

pode prognosticar uma doença, um professor pode aperceber-se que este ou aquele 

aluno tem esta ou aquela qualidade ou dificuldade, um agricultor, dada a sua 

experiência, pode ter sensibilidade suficiente para saber se este ou aquele terreno é 

fértil. 

Talvez Mário Dionísio veja a antecipação como uma crença no futuro. Um 

artista quando cria acredita naquilo que cria. Acredita que aquilo que pinta, esculpe, 

escreve, representa, poderá vir a ser da maneira como a pensa. Acredita ainda, que tal 

poderá vir a ser compreendido pelo público na recepção. Reserva-se sempre uma 

esperança, uma utopia. 

Conforme também sugere o autor, todos os artistas têm utopias, porque todos 

sonham, todos desejam que as suas criações, quando expostas ao mundo, sejam bem 

recepcionadas pelo público e acima de tudo que sejam compreendidas. Mas, não nos 

parece que possa prever se serão bem ou mal compreendidas, bem ou mal recebidas. 

Mas se representar algo por antecipação é sonhar com algo que possa vir a acontecer, 

então todo o ser humano é um visionário. Todo o ser humano pode ter a capacidade de 

antecipação. 

Por outro lado, a compreensão das suas criações depende, em grande medida, da 

sua própria intervenção e da crítica – ambos podem, ou devem, procurar sensibilizar 

todo o público para a arte. 

 Perante o impedimento de aprofundar este assunto, resta-nos acrescentar, ‘à 

maneira de Mário Dionísio’, a conclusão das conclusões: de facto, a questão da 

recepção da arte e, essencialmente, no que respeita à “recepção estética”, é um 

fenómeno tão complexo quanto o mundo que o suscita: a paleta, o cinzel, a escrita, 

enfim, a arte. 

Mas, embora remonte à Antiguidade, a problemática da recepção nem sempre 

foi questionável. Havia sensibilidade para a recepção das obras, mas era considerada 

como uma consequência lógica da produção. Em toda a estética clássica, antes da 

viragem para a estética moderna, que, como vimos no Capítulo II, ocorre com 

Baumgarten, a recepção das obras de arte era discutida, porém, considerada um efeito. 

A produção artística é pensada como um efeito provocado pelas obras de arte. A relação 

de causa-efeito era algo de espectável, pois a arte decorria de um ideal, de um cânone 

instituído pelas academias. E vimos que  quando esse  cânone era  problematizado pelos  
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artistas, a comunidade nem sempre reagia positivamente. Porém, na maioria das vezes, 

esta ‘comunidade’, este público, eram essencialmente as academias e os potenciais 

encomendantes. 

Após a génese da estética, da crítica e da história da arte, que, como vimos, 

ocorreu na segunda metade do século XVIII, a arte começa a ser entendida como um 

campo autónomo e converte-se em objecto de estudo. Mas, o discurso que se opera em 

torno da significação das obras esbate-se e não suscita problemas teóricos no que diz 

respeito à questão da recepção. As obras encerram um determinado conteúdo e cabe ao 

historiador da arte, qual detective, descobri-lo. É o que acontece no Romantismo: as 

obras de arte são consideradas como objectos de contemplação e o receptor tem uma 

atitude pacífica. O academismo para isso contribuía – questão que foi assinalada pelo 

autor aquando do estudo da pintura romântica. A arte romântica é o auge, usando a 

linguagem de Walter Benjamin, da recepção aurática.  

A partir de meados do século XIX, com o surgimento da ideologia marxista, o 

papel do público começa a destacar-se na prática político-cultural marxista.  

No Realismo-socialista, nas relações que se estabelecem entre o autor e o 

público, o papel do receptor é bastante exaltado. Todavia, verificámos que alguns 

teóricos do marxismo com opções mais ‘ortodoxas’ (por exemplo, Zhdanov e 

Plekhanov), que reservavam uma função social para as obras de arte, acabaram por 

identificar o método realista com o “reflexo” da realidade, caindo na norma mimética. A 

arte é portadora de “conteúdos”, que devem ser pedagógicos e instrutivos a fim de 

desmistificar a arte burguesa e colocar-se ao serviço da revolução. Portanto, a arte 

deveria ser entendida a partir do seu “conteúdo”, historicamente activa e estar “ao 

serviço de” –  assunto que tratámos no Capítulo III. Ora este modo de situar a arte 

subestima a relação dialéctica, que se supunha haver entre a obra e o receptor. 

Desencadeia-se o processo de cognição, porém não existe o reconhecimento do carácter 

activo do receptor e do papel decisivo que o seu modo de ver pode ter na recepção. 

Todavia, enquanto marxista, Mário Dionísio exalta de facto a importância do público, 

mas opõe-se determinantemente a este tipo de concepção de arte, assumindo uma 

posição de um marxismo reflexivo e crítico, e defende a pluralidade estética – posição 

essa que, como vimos, contribuiu para a sua ‘expulsão’ do PCP.  

Em relação à mediação estética, em A Paleta e o Mundo Mário Dionísio dá mais  
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um passo em frente para esclarecer o percurso do seu pensamento, no que respeita à 

ampliação do sentido de realismo.  

No Capítulo III vimos que autor não só assume a obra de arte como estrutura, 

como também considera que a obra adquire um valor estético na recepção. ‘Filtra’ 

alguns dados do formalismo e concilia-os com alguns valores do marxismo, para 

explicar como se estrutura uma obra de arte. Esta ideia foi também, como vimos, 

defendida por Arnold Hauser.  

A arte não é só “assunto”, o conteúdo é um universo de significados, é tudo o 

que quisermos, e onde existe um conteúdo tem que existir um continente. E é desta 

maneira que, como vimos, o autor sublinha não só a importância do contexto, como 

também da forma. Portanto, se o conteúdo é forma e vice-versa, então, a 

inseparabilidade do ‘conteúdo-forma’ dá espaço a todo e qualquer significado, a todo e 

qualquer tipo de representação da realidade, inclusive a abstracção, aquele elemento que 

o artista separa mentalmente duma unidade real complexa. 

Em A Paleta e o Mundo, o percurso de Mário Dionísio fundamenta-se também, e 

essencialmente, num sistema de pensamento desenvolvido a partir da impossibilidade 

de separação do conteúdo e da forma, dois conceitos que estão de facto na base da sua 

teorização sócio-estética – estudo que propusemos como uma “Teoria da 

Inseparabilidade”. São eles que, afinal, fundamentam a mediação estética e que estão na 

génese da “polémica interna do Neo-realismo”. E é com a inseparabilidade do conteúdo 

e da forma, que explica “como” se estruturam as obras de arte e justifica a ideia de 

ampliação do significado de realismo.  

É também na base da defesa dessa inseparabilidade, que Mário Dionísio supera 

as questões formais, sem suprimir o passado e justifica as opções pictóricas do seu 

tempo – inclusive a sua pintura. Refuta o radicalismo formalista, mas não é 

completamente “antiformalista”  – verificámos isso quando analisámos os seus 

comentários sobre algumas teses de Wölfflin e de Focillon. Considera a importância da 

análise formal, mais tarde “chamada estrutural”761, na representação e cria uma relação 

entre esta e o modo de representação realista, no quadro duma estética de produção com 

uma função social. E é por esta via que o autor vai demonstrar os problemas inerentes às  

 

 

                                                            
761 Mikel Dufrenne, “Abordagem Histórica” in A Estética e as Ciências da Arte (AA.VV, dir. Mikel 
Dufrenne), Livraria Bertrand, Lisboa, 1982, p. 41. 
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três componentes que o levam à escrita de A Paleta e o Mundo: a criação estética, a 

função social da arte e o realismo762. Quer isto dizer que unindo alguns valores formais 

a alguns valores do marxismo dialéctico na criação estética, Mário Dionísio chega a 

uma síntese de valores que são exteriorizados na representação da realidade colectiva, 

mas salvaguardando sempre a individualidade do artista. Com esta relação, em A Paleta 

e o Mundo o autor cria então um ciclo dialéctico para obter um caminho para um novo 

realismo, para o qual a inseparabilidade contribui de sobremaneira. Existe uma tese 

defensora da forma, uma antítese que defende a prevalência do conteúdo, e a síntese de 

ambas que defende a inseparabilidade das duas componentes estéticas. E é desta 

maneira que dilata o sentido de realismo de tal modo, que também dá espaço ao 

abstraccionismo. 

Toda a criação estética cabe no realismo de Mário Dionísio. Ele está em todo o 

género de pintura e existe em todas as épocas. Ele está na vida e na forma como se 

representa essa vida. O realismo está tanto na realidade que o artista representa, quanto 

na forma como representa essa realidade.  

Ora este percurso teórico permite ao autor justificar, ainda que paradoxalmente, 

o seu percurso enquanto pintor, pois ao terminar a escrita de A Paleta e o Mundo, 

abandona de vez a pintura figurativa e começa a pintar abstractos. De facto, a pergunta 

que surge de imediato é: como é que um autor que defende o realismo com tanta 

veemência começa a pintar abstractos? No caso de Mário Dionísio pintor, o ‘salto’ da 

figuração para a abstracção explica-se na sua própria teoria, na sua noção de realismo. A 

priori, tal explicação parece um paradoxo, porém é necessário conhecer a sua obra de 

desenho para melhor entender o seu percurso pictórico. No entanto, e insistimos, dada a 

limitação de espaço não podemos também aprofundar este assunto. Não obstante, não 

queremos deixar de colocar as seguintes questões: podemos afirmar que o autor 

‘adaptou’ uma teoria, onde pudesse justificar esse ‘salto’? Ou será que foi a formulação 

da sua teoria, que o impulsionou para o exercício da pintura abstracta? – 

Resumidamente, à primeira questão respondemos negativamente, pois não devemos 

esquecer que o autor apenas começou pintar abstractos depois terminar A Paleta e o 

Mundo. À segunda questão, pelas razões acima evocadas, apenas respondemos que é 

possível que  a  mediação da “Teoria da Inseparabilidade”  o  tenha impulsionado para a  

                                                            
762 Cf. Mário Dionísio, “Autobiografia”, p. 36. 
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nova experiência. Conforme vimos, através desta teoria a noção de realismo adquire 

elasticidade suficiente para mergulhar na abstracção. Todavia, isto não passa duma 

hipótese, pois nem o próprio autor sabe explicar as razões “ocultas” que o levaram a 

pintar só abstractos a partir de 1963. 

Mas, uma vez que o modo como se representa a realidade interfere na 

compreensão da arte, surge ainda outra questão: se o desejo de Mário Dionísio era 

aproximar a arte do grande público, como explicaria aos leigos no assunto uma pintura 

abstracta, quando estes, a maioria das vezes, não entendiam a pintura figurativa, ou nem 

sequer tinham acesso à arte? Como se explicaria uma pintura abstracta a uma população 

- porque, relembramos, no fundo o que está aqui em causa é a realidade portuguesa dos 

anos 1950-1960, altura em que foi escrito o ensaio - cuja taxa de analfabetismo era de 

50% nos homens e c.40% nas mulheres763? A que público se dirigia? – Em A Paleta e o 

Mundo Mário Dionísio tentou responder a estas questões, assim como, conforme já 

referimos, tentou minimizar essa falta de informação com a publicação deste ensaio em 

fascículos e depois em cinco pequenos volumes, dois tipos de edição acessíveis a bolsas 

‘mais leves’, na tentativa de chegar ao tal público mais vasto.  
 
Posto isto, apoiando-nos na leitura de um número significativo de artigos, cartas, 

prefácios, poesia e contos, podemos então afirmar que, neste ensaio, Mário Dionísio dá 

continuidade ao pensamento que defendia antes da sua escrita.  

De facto, A Paleta e o Mundo é uma obra do seu tempo, assim como o era o seu 

autor. Um ensaio bastante eclético, extenso e rico em informação, pleno de relações, 

umas mais expostas, outras dadas ‘nas entrelinhas’ e por isso de complexo 

discernimento e susceptíveis a outras interpretações – fruto dum tempo “em que nem 

saber onde estavam se podia”. Uma obra magna que merece não ser esquecida, que 

apela à leitura e a estudos e debates futuros.  

 

Uma teoria, (…), é  sempre uma hipótese de caminho ou caminhos. 
E  é coisa estéril se não cremos nela com todo o nosso ardor. Mas, 
além  de estéril, logo será nociva e inimiga, se, nesse mesmo ardor 
indispensável, perdemos  a noção de que, ainda aí, onde tudo joga- 

                                                mos, é  apenas duma hipótese que se trata        
  

MÁRIO DIONÍSIO, A Paleta e o Mundo

                                                            
763 INE, 50 Anos de Estatísticas da Educação, Vol. I, INE - Instituto Nacional de Estatísticas, 2009, p.17. 
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ANEXO 

 

 

“ESQUEMA DE APRESENTAÇÃO DAS QUATROS PARTES 

QUE COMPÕE A PALETA E O MUNDO” 

 
VOLUME I   

(1ª edição, publicada em Outubro de 1956) 
 
 
 

PRIMEIRA PARTE: “EXPRESSÃO E COMPREENSÃO” 

(análise teórico-estética)  

 
 

1. “Chamemos-lhe Divórcio…”  
(introdução à pintura moderna e à recepção da arte pelo público)764  

 
2.  “A Ciência contra a Arte?” (a relação entre a arte e a ciência) 

 
3. “Os Caprichos Têm Data” (relação entre a arte, a sociedade e o artista) 

 
 

4. “Um Mundo dentro do Mundo”  
(a arte e o seu poder documental, enquanto representação do mundo) 
 

5. “Da Árvore à Estátua” 
 (o fenómeno da criação artística e técnicas) 
 

6. “Mãos Que Constroem Mundos”  
(a relação entre a arte e o artista e o fenómeno da criação) 

 
7. “Não se Pode Copiar”  

(refutação da mimesis e o porquê da impossibilidade de copiar a realidade)  
 

8. “A Beleza É Difícil”  
(a arte como produto da sensibilidade e a necessidade de sensibilização para a 
sua compreensão) 
 

9. “Conteúdo e Forma”  
(da impossibilidade de separação do conteúdo e da forma - um estudo que 
propomos como Teoria da Inseparabilidade) 

 
10. “Visita à Oficina”  

(a arte, o artista, os materiais e outras questões estéticas) 
 
 

                                                            
764 Conforme assinalamos na dissertação (Cf. Introdução, p.11), por se tratar duma introdução à pintura 
moderna - com pintura florentina de Cimabue e, essencialmente, de Giotto - e da problemática que 
envolve a sua recepção pelo público, este capítulo é o único em que Mário Dionísio realiza uma análise 
simultaneamente de carácter teórico e histórico.  
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11. “Olhar e Ver”  
(resumo dos capítulos anteriores, um apelo para a importância da sensibilização 
do público, para saber “ver” a arte) 
 

 
 

SEGUNDA PARTE: “PRESTÍGIO E FIM DUMA ILUSÃO” 

 (análise histórica) 765 
 

Nesta parte o autor faz uma interpretação da história da pintura desde o classicis- 

mo de Watteau até o impressionismo de Renoir. (analisa a pintura do Neoclassicismo, o 

Romantismo, dos Realismo e Naturalismo e inicia o Impressionismo). Os títulos dos 

capítulos desta parte são: 

 
1. “A Própria Substância dos Objectos” 
2. “Revolução e Compromisso” 
3. “O Sono da Razão Engendra Monstros” 
4. “O Horrível Está em Toda a Parte” 
5. “Tu Próprio és o Assunto” 
6. “Outros Homens, Outros Temas” 
7. “Não Vejo o que sejam Anjos” 
8. “Da Bola de Bilhar ao Baralho de Cartas” 
9. “Os Sortilégios da Luz” 
10. “Como o Pássaro que Canta” 

 
 
 

VOLUME II  

(1ª edição, publicado em Dezembro de 1962) 
 
 
 

TERCEIRA PARTE: “OS PRIMEIROS PINTORES MALDITOS” 

(análise histórica)  
 

Retoma da obra de Renoir até à pintura do Pós-Impressionismo de Cézanne, Van 

Gogh e Gauguin. Os títulos desta parte são: 

 
1. “Desencontros” 
2. “Nos Umbrais da Solidão” 
3. “Um Prato com Maçãs ou a Virgindade do Mundo” 
4. “Um Pássaro Preso na Primavera” 
5. “Para mais Longe que os Cavalos de Paternon” 

                                                            
765 A segunda, terceira e quarta partes, embora correspondam à análise da história, o autor aborda também 
questões teóricas que se interligam com as formuladas na primeira parte “Expressão e Compreensão”. 
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QUARTA PARTE: “DURANTE AS GRANDES TEMPESTADES” 

(análise histórica) 
  

 
Na última parte do ensaio o autor analisa a pintura desde Toulouse-Lautrec até à 

abstracção (inclui a pintura do Expressionismo, do Fauvismo, do Simbolismo, do 

Futurismo, do Cubismo, do Surrealismo, do Neo-Realismo e do Abstraccionismo). Os 

títulos desta parte são: 

 
1. “French-Cancan e Música de Câmara”  
2. “As Pontes Cortadas” 
3. “Sorrir e Gritar” 
4. “Analisar, Reconstruir” 
5. “Abstrair” 
6. “Enquanto os Canhões Troam” 
7. “A Paz a Preto e Negro” 
8. “Recusa e Intervenção” 
9. “A Omnipotência do Sonho” 

10.  “Ao Serviço de” 
11.  “Na Hora do Abstracto” 
 
 
 

 
   

 
 


